Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10

Silver Team
czyli potęga
doświadczenia

Innowacje
w aktywizacji
zawodowej
osób
w wieku 50+
Programy szkoleń przygotowujących
do wykonywania zawodów
zidentyfikowanych jako niszowe
część I Pakietu „Doświadczony pracownik”

Spróbuj czegoś nowego!

Człowiek – najlepsza inwestycja

Autorzy:
mgr Stanisława Socha, mgr Eleonora Żmijowska-Wnęk
dr Beata Pachnowska
dr Aneta Stosik
mgr Małgorzata Mędrek
mgr Zbigniew Koźlik
Redakcja:
dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Programy szkoleń przygotowujących
do wykonywania zawodów
zidentyfikowanych jako niszowe
część I Pakietu „Doświadczony pracownik”
Wrocław, 2013

SPIS TREŚCI

WSTĘP .................................................................................................. 6
PROGRAM SZKOLENIA TUTOR MŁODZIEŻY MAJĄCEJ TRUDNOŚCI ............................. 9
PROGRAM SZKOLENIA REALIZATOR BADAŃ RYNKOWYCH I SPOŁECZNYCH .................. 31
PROGRAM SZKOLENIA LOKALNY ANIMATOR SPORTU ........................................... 45
PROGRAM SZKOLENIA OPIEKUN/KA OSOBY ZALEŻNEJ .......................................... 57
PROGRAM SZKOLENIA AKTYWNY WYTWÓRCA PRODUKTÓW REGIONALNYCH ............ 71

Wstęp

Programy szkoleń wypracowanych w Projekcie
oferują drogę działania dla osób z grupy 50+
nieaktywnych zawodowo, a chcących powrócić
na rynek pracy. Diagnoza sytuacji pozwoliła zidentyfikować katalog zawodów uznawanych za
niszowe, a będące odpowiednimi dla osób 50+
nieaktywnych zawodowo. W rezultacie udział
w szkoleniach daje możliwość przekwalifikowania się lub zdobycia nowego zawodu w obszarze
usług.
Programy szkoleń zostały wypracowane w oparciu o podstawowe zalecenia, które wynikają z europejskich standardów kształcenia. Jest to podyktowane procesem bolońskim, który rozpoczął się
dnia 19 czerwca 1999r oraz europejskimi ramami
kwalifikacji.
Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/C 111/01/WE z dnia 23 kwietnia
2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie program szkolenia powinien opierać się na wytycznych w zakresie Europejskich ram kwalifikacji dla
uczenia się przez całe życie (ERK), które są wspólnymi europejskimi ramami odniesienia, wiążącymi systemy kwalifikacji. ERK i KRK (Krajowe ramy
kwalifikacji) jako instrument promowania uczenia
się przez całe życie obejmują poziom kwalifikacji
uzyskany podczas szkolenia w ramach zarówno
szkolenia początkowego jak i ustawicznego. ERK
służą zapewnianiu jakości, koniecznej do zagwarantowania odpowiedzialności i doskonalenia nie
tylko szkolnictwa wyższego ale także kształcenia
i szkolenia zawodowego. Stąd zastosowano podejście oparte na efektach uczenia się przy defi-
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niowaniu i opisywaniu kwalifikacji oraz konstruowaniu programów szkoleń.
Program szkolenia zawiera „efekty uczenia się”
oznaczające określenie tego, co uczestnik szkolenia wie, rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu
szkolenia, które dokonywane jest w kategoriach
wiedzy, umiejętności i kompetencji (Uchwała nr 7/
VII/10 Komitetu Sterującego do spraw Krajowych
Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie).
Efekty kształcenia w przygotowanych programach szkolenia dotyczą szkolenia na poziomie
całości (kluczowe efekty kształcenia) oraz efektów kształcenia na poziomie poszczególnych bloków tematycznych. Podjęto wysiłek, aby były one
kompletne i spójne.
Obok określenia efektów kształcenia, ważną rolę
odgrywają również środki służące osiągnięciu zamierzonych efektów, które także zostały doprecyzowane. Są to:
• odpowiednio dobrane treści programowe, ujęte w poszczególnych blokach tematycznych,
• metody i narzędzia dydaktyczne, odpowiadające celom i treściom programowym.
Metody pracy w trakcie szkolenia są tak dobrane
i zastosowane, aby zapewniały osiągnięcie zamierzonych efektów i umożliwiały ujęcie wszystkich
przewidzianych treści programowych. W programach uwzględniono specyfikę grupy docelowej.

Pakiet „Doświadczony pracownik”

Program każdego szkolenia składa się z dwóch
części.
• Część pierwsza zorientowana jest na kształtowanie ogólnych umiejętności pozwalających
osobom 50+ lepiej poruszać się w świecie
nowych technologii, swobodnie się komunikować, wyzbyć się obaw przed wystąpieniami
przed audytorium, czy udzielać pierwszej pomocy. Prowadzone będą warsztaty w obszarze
pracy w grupach międzypokoleniowych, motywacji do podjęcia aktywności czy symulacje
rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto planowane
są zajęcia ruchowe, aby podnieść sprawność
uczestników szkoleń oraz z zakresu podstaw
pierwszej pomocy.
• Cześć druga obejmuje kształcenie specyficzne
dla danego zawodu i ma charakter specjalistyczny.
Metody szkoleniowe to przede wszystkim forma
warsztatowa, w tym w szczególności: pogadanka
problemowa, pokaz/opis aktywny, film dydaktyczny/reportaż, ogląd komputerowy, szkolenia
wg instrukcji, ćwiczenia, projekt edukacyjny, gry
dydaktyczne, sportowe, symulacje, wycieczki
edukacyjne.
BLOKI TEMATYCZNE
WSPÓLNE

LICZBA GODZIN
NA SŁUCHACZA

Komunikacja
interpersonalna

15

ICT

20

Pierwsza pomoc

6

Praca zespołowa
(gra i symulacje)

6

Wystąpienia publiczne

8

Symulacje rozmów
kwalifikacyjnych

8

Motywowanie

8

Różnorodność
pokoleniowa

4

Zajęcia ruchowe

15

Razem

90

W rezulatacie program każdego szkolenia obejmuje 90 godzin szkoleniowych w obszarze ogólnych kompetencji oraz 110 godzin szkoleniowych
związanych ze specyfiką zawodu.
Tabela prezentuje strukturę szkolenia w obszarze
kompetencji ogólnych:
Kolejne części publikacji prezentują szczegółowo treści wypracowanych po etapie testowania
programów szkoleń z uwzględnionymi modyfikacjami, sugestiami i opiniami. Po prezentacji
kazdego programu zamieszczone zostalo podsumowanie szkolenia po etapie testowania.
W programie szkolenia w obszarze kompetencji
ogólnych zaproponowano, obok standardowych
propozycji oferowanych na rynku takich jak ICT,
komunikacja interpersonalna, inne wyróżniające
tę propozycję. Warsztaty miały charakter aktywny,
niejako wymuszający na uczestnikach ciągłą mobilizację, co jest warunkiem koniecznym w procesie kształtowania kompetencji. Na podkreślenie
zasługuje uwzględnienie w programie szkolenia
zagadnień związanych z różnorodnością międzypokoleniową i funkcjonowaniem w różnorodnych
pod względem wieku grupach. Także zajęcia ruchowe stanowiły o atrakcyjności proponowanego programu. W ten sposób przełamany został
stereotyp, że aktywność fizyczna jest zarezerwowana wyłącznie dla osób młodszych. Generalnie
należy podkreślić niestandardowe i atrakcyjne
w opinii uczestników podejście do kształcenia
kompetencji ogólnych.

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+

7

Ogólna część szkoleń została zrealizowana w terminie 25 czerwca 2012 r. – 31 lipca 2012 r. Do
udziału w szkoleniach przystąpiło 40 osób: 31 kobiet oraz 9 mężczyzn.
Zajęcie ogólne realizowane były w 5 grupach.
Przyjęto za kryterium podziału na grupy poziom
znajomości obsługi komputera przez uczestników. Ogólną część szkoleń ukończyły wszystkie
osoby.
W dniu 10.09.2012 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach zawodowej części szkoleń. W zajęciach
uczestniczyło 39 osób (31 kobiet, 8 mężczyzn); 1
osoba (mężczyzna) nie pojawiła się na zajęciach.
Należy to odnotować jako niewątpliwy sukces,
podkreślający także fakt, że wcześniej przeprowadzone zajęcia w bloku kształtującym kompetencje ogólne były na tyle atrakcyjne, aby zachęcić
do kontynuowania szkolenia na poziomie zawodowym.
W ramach zawodowej części szkoleń zostało
utworzonych także 5 grup szkoleniowych liczących od 6-10 osób każda. Poniżej zestawienie liczebności poszczególnych grup:
• I grupa – TUTOR MŁODZIEŻY MAJĄCEJ TRUDNOŚCI – 6 osób (5K+1M) – terminy zajęć:
10 września 2012 r. – 19 października 2012 r.
• II grupa – REALIZATOR BADAŃ RYNKOWYCH
I SPOŁECZNYCH – 10 osób (9K+1M) – terminy zajęć: 10 września 2012 r. – 17 października
2012 r.
• III grupa – OPIEKUN/KA OSOBY ZALEŻNEJ –
9 osób (8K+1M) – terminy zajęć: 12 września
2012 r. – 5 listopada 2012 r.
• IV grupa – AKTYWNY WYTWÓRCA PRODUKTÓW REGIONALNYCH – 7 osób (5K+2M) – terminy zajęć: 17 września 2012 r. – 26 października 2012 r.
• V grupa – LOKALNY ANIMATOR SPORTU – 7
osób (4K+3M) – terminy zajęć: 11 września
2012 r. – 19 października 2012 r.

• I grupa – TUTOR MŁODZIEŻY MAJĄCEJ TRUDNOŚCI – 6 osób (5K+1M)
• II grupa – REALIZATOR BADAŃ RYNKOWYCH
I SPOŁECZNYCH – 10 osób (9K+1M)
• III grupa – OPIEKUN/KA OSOBY ZALEŻNEJ
– 8 osób (7K+1M)
• IV grupa – AKTYWNY WYTWÓRCA
PRODUKTÓW REGIONALNYCH – 6 osób
(4K+2M)
• V grupa – LOKALNY ANIMATOR SPORTU
– 7 osób (4K+3M)
W dalszych częściach opracowania przedstawione zostały zmodyfikowane, po etapie testowania,
programy szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+. Każdy program
szkolenia został wyposażony w raport podsumowujący szkolenie oraz wyjaśnienia dotyczące
wprowadzonych modyfikacji.
Podsumowując doświadczenia w realizacji szkoleń, opinie uczestników (odbiorców) oraz trenerów należy uznać, że zaproponowany pakiet
szkoleń w całości powinien być upowszechniany
i włączany do głównego nurtu polityki efektywnego narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim
i aktywizacji osób starszych. Już obecnie można
potwierdzić, że wypracowany produkt ma walory użyteczności, z jednej strony ze względu na
uatrakcyjnienie oferty szkoleniowej na rynku (jest
unikatowa). Z drugiej strony ze względu na jego
skuteczność. Aktualnie 10 uczestnikow szkolenia
(odbiorców) znalazło zatrudnienie (samozatrudnienie).
Szersze podsumowanie realizacji projektu w odniesieniu do grupy odbiorców znajduje się w części Pakietu zatytułowanej Nisze rynkowe w zakresie usług szansą aktywizacji zawodowej osób
50+.

W czasie przeprowadzania zawodowej części
szkoleń 2 osoby (2K) zrezygnowały z udziału
w szkoleniach z powodu podjęcia zatrudnienia.
Ogółem szkolenia zakończyło oraz otrzymało zaświadczenia ukończenia szkoleń 37 osób: 29 K
oraz 8M:
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Pakiet „Doświadczony pracownik”

Tutor młodzieży mającej trudności
Program przygotowujący nauczycieli do pracy
z młodzieżą mającą trudności w ramach tutoringu

Wrocław, 2013

Tutor młodzieży
mającej trudności
Motto:

Człowiek, tak jak wszystko w przyrodzie,
potrzebuje światła i ciepła, by się rozwijać.
Adolf Kolping

Wprowadzenie
Młodzież we współczesnym, szybko zmieniającym
się świecie coraz częściej ma trudności w sprostaniu wyzwaniom, jakie stają przed nią nieustannie.
Na skutek uwarunkowań społecznych, problemów
rodzinnych, szkolnych, a także uzależnień i konfliktów z prawem, znaczna grupa młodych ludzi,
wręcz dzieci, znajduje się w egzystencjalnej próżni, w której nie ma norm i wartości, w której panuje swoisty indyferentyzm moralny. Nie wolno też
nie zauważyć szeregu deficytów rozwojowych,
emocjonalnych i zaburzeń zachowania. Problemy
młodzieży stają się wielowątkowe i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Młodzież mająca
problemy rekrutuje się z różnych środowisk, w których osoby/instytucje odpowiedzialne za rozwój
młodych ludzi (rodzice/prawni opiekunowie, szkoła, poradnie, świetlice), z różnych powodów, nie
działają skutecznie. Stąd konieczność tworzenia
profesjonalnego zewnętrznego wsparcia, bowiem
wspomaganie młodego człowieka w rozwoju,
niezależnie od uwarunkowań podyktowanych
jego osobistymi predyspozycjami psychofizycznymi, a jednocześnie człowieka należącego do grupy młodzieży trudnej, jest zadaniem o kapitalnym
znaczeniu, ale też zadaniem bardzo trudnym. Dla
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skutecznego realizowania tego zadania potrzebna
jest określona osobowość i szczególne kompetencje nauczyciela – tutora.
Realizacja niniejszego programu wyposaży nauczyciela w niezbędne kompetencje oraz wskaże
możliwości wykorzystania bogatego doświadczenia zawodowego i cennych cech osobowościowych, właściwych ludziom w wieku 50+ dla
dobra i optymalnego rozwoju młodzieży z trudnościami, szczególnie poprzez budowanie relacji
wychowawczych w oparciu o zasady pedagogiki
dialogu personalnego oraz idące za tym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji każdego młodego człowieka Program składa się z 11
tematycznych działów, których tematyka wyposaży uczestnika w dogłębną wiedzę merytoryczną,
szerokie umiejętności i rozbudzi niezbędne zachowania i postawy, niewątpliwie skuteczne w pracy
z młodzieżą mającą różnego typu trudności.

Pakiet „Doświadczony pracownik”

Cel ogólny programu

Cele szczegółowe

• Zapoznanie z istotą tutoringu.
• Wykształcenie kompetencji i cech osobowościowych nauczyciela niezbędnych w pracy
z młodzieżą mającą trudności, w szczególności
w zakresie budowania relacji wychowawczych
w oparciu o zasady pedagogiki dialogu personalnego.
• Wprowadzenie nowej metody pracy z młodzieżą z trudnościami w zakresie zwiększenia
skuteczności oddziaływań wychowawczych na
podopiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności określania własnego „ja” oraz kształtowania poczucia własnej wartości, powodującej uzyskiwanie dobrej
pozycji w grupie rówieśniczej i w szkole.
• Przygotowanie profesjonalnej kadry zajmującej się wyrównywaniem szans edukacyjnych
uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji,
zmniejszaniem różnic w jakości usług edukacyjnych, podnoszeniem jakości procesu kształcenia, wspieraniem indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym
uwzględnieniem umiejętności kluczowych.

Nauczyciel
• zna psychologiczne aspekty zachowań trudnych i zaburzonych,
• zna warunki środowiskowe i cywilizacyjne młodzieży z trudnościami,
• zna aspekty prawne niezbędne w pracy z młodzieżą z trudnościami,
• wykorzystuje wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i społecznej,
w szczególności wykorzystuje zasady pedagogiki dialogu personalnego,
• radzi sobie z własnymi emocjami w relacjach
z młodzieżą z trudnościami,
• jest tolerancyjny, odpowiedzialny, nie kieruje
się stereotypami,
• potrafi pracować w relacji jeden na jeden,
• pozyskuje do współpracy rodziców, potrafi
zmotywować rodziców do zmian w ich metodach wychowawczych,
• wspomaga wychowanka w budowaniu planu
własnego rozwoju,
• wspomaga wychowanka w organizowaniu czasu w efektywny, racjonalny i kulturalny sposób,
• dysponuje szeroką ofertą interesujących, atrakcyjnych sytuacji socjalnych.

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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Innowacyjność opracowanego
programu w odniesieniu
do grupy 50+
Obecnie sytuacja na rynku pracy zwłaszcza dla
kobiet jest bardzo trudna. Z danych Głównego
Urzędu Statystycznego wynika, że drastycznie
zmniejsza się aktywność zawodowa pań mających ponad 50 lat. Kobiety w wieku przedemerytalnym, choć nie mają tak licznych zobowiązań
rodzinnych, nie są postrzegane jako wydajni pracownicy.
Współczynnik aktywności zawodowej osób
w wieku od 50 do 64 lat w 2006 roku wyniósł
26,7%, niestety w kolejnych latach sytuacja nie
poprawia się. W szczególności, niski współczynnik aktywności zawodowej dotyczy nauczycieli,
którzy przeszli na emeryturę po 30 latach pracy
w placówkach oświatowych, najczęściej w wieku
nieco powyżej 50 lat. Nauczyciele na emeryturze nie mają możliwości wykorzystywać swoich
pedagogicznych kompetencji w charakterze nauczycieli pracujących na niepełne etaty (polityka
oświatowa samorządów zaleca zatrudnianie młodych nauczycieli, zamiast nauczycieli emerytów),
trudno też w tym wieku o pracę w innych dziedzinach, a zdecydowanie przejawiają oni gotowość
do podjęcia zawodowych wyzwań. Niniejszy program wychodzi naprzeciw potrzebom samorealizacji nauczycieli – emerytów. Został opracowany
z myślą o aktywizacji zawodowej osób w wieku
50+ posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Innowacyjność programu polega na wykorzystaniu posiadanych kompetencji specjalistycznych,
psychologicznych i pedagogicznych do wykształcenia kompetencji niezbędnych w pracy w nowej
roli społecznej: w charakterze tutora młodzieży
z trudnościami. Wdrożenie i realizacja programu
przygotuje nauczycieli na emeryturze realizacji
tutoringu: do procesu prowadzenia długofalowej, indywidualnej pracy z młodym człowiekiem
ukierunkowanej na jego integralny rozwój, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Istotą
tutoringu jest indywidualizm pracy i kontaktów
prowadzony w atmosferze dialogu, szacunku
i wzajemnej uwagi. Zaangażowanie w charakterze tutora osób z dużą wiedzą merytoryczną,
dystansem do spraw nieistotnych, osób mających wolę i wewnętrzną potrzebę zawalczenia
o młodego człowieka poprzez właściwe wsparcie
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i motywację będzie ogromną szansą na rozwiązanie problemów w kształceniu dzieci i młodzieży
z trudnościami na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Umożliwi
wspomaganie ucznia w rozwoju, niezależnie od
uwarunkowań podyktowanych jego osobistymi
predyspozycjami psychofizycznymi. Skuteczność
programu upatrywana jest w zmianie relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem oraz w proponowanym zakresie opieki i związanych z nią oddziaływań wychowawczych. Tutoring umożliwia
zmianę systemu opieki z grupowego (wychowawstwo klasowe) na zindywidualizowany system tutorskie skierowany do każdego ucznia z osobna.

Potencjalni uczestnicy
W szkoleniu powinni wziąć udział nauczyciele/nauczycielki, którzy w wieku 50+ przeszli na emeryturę (na podstawie obowiązującego do 2009 r.
prawa wynikającego z ustawy Karta Nauczyciela
o przechodzeniu na emeryturę po 30 latach pracy). Są to ludzie, którzy zdecydowali się przejść na
emeryturę z wielu różnych powodów: drastycznie zmniejszająca się liczba etatów (niż demograficzny), choroba zawodowa, lęk przed zmianami w prawie oświatowym. Najczęściej są to
wykształceni ludzie w dalszym ciągu energiczni,
o wysokim poziomie empatii, chętnie uczący się,
refleksyjni. Zdecydowana większość nauczycieli
na emeryturze deklaruje gotowość do aktywności zawodowej oraz gotowość do podejmowania
edukacyjnych przedsięwzięć w innych niż szkolnych warunkach. Ważną także kwestią jest większa dyspozycyjność pracowników w wieku 50+.
Ponadto, pracownicy w tym wieku szanują pracę
i bardzo im na niej zależy, są godni zaufania, cierpliwi, zawsze można na nich polegać, są lojalni,
skłonni do kompromisów, tolerancyjni, posiadają
duże doświadczenie życiowe i większy dystans do
pojawiających się problemów i mają większą odporność na stres. Przedwczesna dezaktywacja zawodowa jest coraz bardziej istotnym problemem
wymagającym skutecznych interwencji na regionalnym i krajowym rynku pracy. Ważnym wyzwaniem jest więc promowanie aktywnego starzenia
się, zapobieganie przedwczesnemu wycofywaniu
się z rynku pracy oraz zwiększanie zdolności do
zatrudnienia starszych pracowników. Długotrwa-
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łe pozostawanie bez stałej pracy niewątpliwie
wywiera negatywny wpływ na samoocenę i poczucie wartości. Ugruntowuje się przekonanie
o byciu niepotrzebnym. Taki stan rzeczy powoduje, iż osoby te nie są pewne swojej wartości na
rynku pracy zwłaszcza, że praca jest postrzegana
jako wartość, przez którą definiowany jest człowiek w wieku produkcyjnym.

Sylwetka absolwenta szkolenia
– efekty kształcenia
Absolwent szkolenia będzie posiadał
kompetencje w obszarze:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

istota i cel tutoringu,
teoretyczny profil kompetentnego tutora,
zasady komunikacji w tutoringu,
rozpoznawanie i radzenie sobie z własnymi
emocjami,
identyfikacja stresu, metody relaksacji, kotwiczenie pozytywnych emocji,
psychologiczne i pedagogiczne aspekty problemu funkcjonowania młodzieży mającej trudności,
metody, formy i techniki pracy oraz możliwości
współdziałania z młodzieżą mającą trudności,
skuteczne wykorzystanie wiedzy psychologicznej w pracy z młodzieżą z trudnościami,
zdolności interpersonalne,

• zdolności i predyspozycje do pracy z młodzieżą
z trudnościami (specjalistyczne, psychologiczne, pedagogiczne),
• zdolności komunikowania się z podopiecznymi
w sposób nieformalny,
• definicja, istota i źródło konfliktu,
• strategia rozwiązywania konfliktu,
• niewydolność rodziców w zakresie wychowania dzieci,
• diagnoza sytuacji rodzinnej podopiecznego,
• budowanie relacji z rodzicami/opiekunami
w ramach skutecznego współdziałania dla dobra dziecka,
• przygotowanie autoprezentacji i wystąpień publicznych,
• ochrona prawna nieletniego,
• tworzenie Indywidualnych Planów Rozwoju
podopiecznych,
• współdziałanie z rządowymi (samorządowymi)
oraz pozarządowymi instytucjami pomocowymi dla rozwiązania problemów podopiecznych,
• udzielanie pierwszej pomocy,
• ogólna wiedza w zakresie kultury, sztuki, sportu, w szczególności wiedza z różnych dziedzin
leżących w obszarach zainteresowań młodzieży.

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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Możliwości zatrudnienia
w przyszłości absolwenta
szkolenia
Po ukończeniu szkolenia słuchacz będzie mógł
pracować w charakterze tutora w szkołach i placówkach zajmujących się pracą z młodzieżą
z trudnościami. Już w szkołach podstawowych
nauczyciele spotykają się z poważnymi problemami swoich uczniów, którzy pochodzą z rodzin
niewydolnych wychowawczo, dorastają w zagrożonym środowisku lokalnym, W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych problemy te narastają.
Szkoły mają ograniczone możliwości skutecznego
oddziaływania na swoich wychowanków, którzy
przejawiają zachowania trudne, nawet zaburzone. Zatrudnienie tutora niewątpliwe dałoby szansę uczniom z problemami i wpłynęło na poprawę
jakości pracy szkoły. Praca tutora jest również niezbędna w internatach i bursach, w których większość swojego życia spędzają uczniowie różne-

go typu szkół, często mający trudności w nauce
i zachowaniu i którzy borykają się z problemem
swoistej samotności i oderwania od środowiska
rodzinnego. Tutor będzie niewątpliwie szansą
dla młodych ludzi przebywających w schroniskach dla nieletnich, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Przebywanie w takiej placówce jednoznacznie wskazuje na poważne problemy
i trudności dotykające jej mieszkańców. Ci młodzi
ludzie z ciężarem nieadekwatnych do wieku doświadczeń, nierzadko samotni, wyobcowani nie
mają jasnych perspektyw i możliwości rozwoju,
tak osobowościowego, jak i intelektualnego bez
systemowego, indywidualnego wsparcia – współpracy z tutorem. Swoją funkcję skutecznie może
wypełniać tutor w ramach szerokiej działalności
sądu rodzinnego, w szczególności kuratora sądowego, a także z organizacjami i instytucjami
pozarządowymi, które w swoich statutach mają
działalność dla dobra dziecka i młodzieży (ZHP,
Niebieska Linia, Monar).

TUTOR MŁODZIEŻY MAJĄCEJ TRUDNOŚCI
TYTUŁ SZKOLENIA

Program przygotowujący nauczycieli do pracy z młodzieżą mającą
trudności w ramach tutoringu
WIEDZA
• posiada wiedzę o istocie i celu tutoringu
• posiada wiedzę w zakresie psychologicznych i pedagogicznych aspektów
problemu funkcjonowania młodzieży mającej trudności
• zna metody, formy i techniki pracy oraz możliwości współdziałania
z młodzieżą mającą trudności

Efekty szkolenia
na poziomie
całego programu

UMIEJĘTNOŚCI
• skutecznie wykorzystuje wiedzę w pracy z młodzieżą z trudnościami
KOMPETENCJE
• posiada zdolności i predyspozycje do pracy z młodzieżą z trudnościami
(specjalistyczne, psychologiczne, pedagogiczne)
Dalekosiężnym efektem programu powinno być zintegrowanie czterech
środowisk: nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obsługi szkoły
we współpracy nad wykonaniem wspólnego zadania „uczenia się”,
czyli zbudowania w szkole „wspólnoty uczącej się”.

Grupa docelowa

nieaktywni zawodowo w wieku 50+

Liczba godzin
na 1 słuchacza

110 godzin

Miejsce / organizator
szkolenia

Dobre Kadry. Centrum badawczo szkoleniowe sp. z o.o.

Autor programu
szkolenia

Stanisława Socha, Eleonora Żmijowska-Wnęk
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RAMOWY PROGRAM
LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

1. Psychologiczne aspekty problemu funkcjonowania młodzieży mającej trudności

10

2. Warunki środowiskowe/cywilizacyjne młodzieży mającej trudności.

10

3. Tutoring – rola i zadania tutora

45

4. Efektywna komunikacja z młodzieżą

20

5. Radzenie sobie ze stresem (mobilizacja/paraliż)

5

6. Pozyskiwanie i współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi

5

7. Prawne aspekty problemu młodzieży mającej trudności

10

8. Instytucje pomocowe

5

Suma godzin

110

BLOK
TEMATYCZNY I

TEMATY

Psychologiczne
aspekty problemu
funkcjonowania
młodzieży mającej
trudności

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

• Przyczyny zachowań trudnych, zaburzonych
• Rozpoznawanie zachowań i reagowanie na nie
• Rozpoznawanie relacji rówieśniczych w grupie

10

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE

• Zna psychologiczne aspekty powstawania trudności rozwojowych
młodego człowieka
• Zna typy zaburzeń wieku rozwojowego w tym adolescencyjnego
• Zna czynniki determinujące zachowania trudne
• Zna psychologiczne aspekty powstawania relacji w grupie
•
•
•
•
•

Potrafi rozpoznawać zachowania negatywne
Potrafi diagnozować przyczyny negatywnych zachowań
Potrafi właściwie reagować na zachowania negatywne
Potrafi rozpoznawać relacje rówieśnicze w grupie
Posiada umiejętność radzenia sobie z emocjami
i racjonalizowania zachowań

• Posiada kompetencje psychologiczne w zakresie rozpoznawania
i racjonalizowania zachowań trudnych
METODY PRACY
•
•
•
•
•
•

warsztaty
wykład interaktywny
interpretacja z analizą i syntezą
dyskusja problemowa
symulacje
drama

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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BLOK
TEMATYCZNY II

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

Warunki
środowiskowe
/ cywilizacyjne
młodzieży mającej
trudności.

•
•
•
•
•

Zagrożenia
Uzależnienia
Subkultury
Ugrupowania nieformalne (społeczne, polityczne)
Role społeczne

10

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

• Posiada wiedzę na temat zagrożeń
• Posiada wiedzę na temat uzależnień
• Posiada wiedzę na temat subkultur młodzieżowych
oraz grup nieformalnych
• Posiada wiedzę na temat odgrywania ról społecznych

UMIEJĘTNOŚCI

•
•
•
•

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje w zakresie wybranych aspektów
psychologii społecznej

Potrafi rozpoznać rodzaje zagrożeń środowiskowych podopiecznego
Potrafi rozpoznać typ uzależnienia podopiecznego
Potrafi określić przynależność podopiecznego do właściwej subkultury
Potrafi zdiagnozować predyspozycje społeczne podopiecznego

METODY PRACY
•
•
•
•
•
•

16

pogadanka problemowa
warsztaty
film dydaktyczny
wykład interaktywny
symulacje
projekt edukacyjny
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BLOK
TEMATYCZNY III

•
•
•
–

Tutoring
–	rola i zadania
	tutora

–
–
•
•
•
•
•
•
•

TEMATY

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

Tutoring – źródła i rozwój metody
Cel tutoringu i jego proces
Warsztat narzędzi tutorskich:
diagnozowanie potencjału, mocnych
i słabych stron podopiecznego
rozpoznawanie obszarów rozwojowych
wyznaczanie zadań służących monitorowaniu
i podsumowaniu współpracy
Metody rozwoju talentów i budowania mocnych stron
Konsultacje/superwizje z doświadczonymi tutorami
Przygotowanie i prowadzenie tutoriali
Zakłócenia w pracy tutorskiej i sposoby radzenia sobie z
nimi;
Sekrety efektywnej relacji mistrz – uczeń;
Dobre praktyki tutorskie w Polsce i na świecie;
Praca tutora w domu dziecka
(metody coachingowe, doradztwo zawodowe)

45

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

• Zna teoretyczny profil kompetentnego tutora
• Zna zasady komunikacji w tutoringu
• Zna narzędzia służące do rozpoznawania potencjału, mocnych i słabych
stron podopiecznego; rozpoznawaniu obszarów rozwojowych podopiecznego; wyznaczaniu zadań, służących monitorowaniu i podsumowywaniu
współpracy
• Zna metody służące rozwojowi talentu
• Zna zasady przygotowywania tutoriali
• Zna rodzaje zakłóceń pracy tutorskiej
• Zna zasady umawiania, organizowania i prowadzenia spotkań tutorskich.
• Zna specyficzne potrzeby dziecka przebywającego w domu dziecka

UMIEJĘTNOŚCI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potrafi stosować zasady komunikacji w praktyce
Potrafi stworzyć osobisty profil mocnych i profil słabych stron
Potrafi dobierać metody efektywnej relacji mistrz-podopieczny
Potrafi zaplanować i przeprowadzić tutoralę
Potrafi dobierać narzędzia w celu rozpoznania potencjału podopiecznego
Potrafi stymulować rozwój talentu podopiecznego
Potrafi diagnozować i eliminować zakłócenia komunikacyjne
Potrafi tworzyć atmosferę sprzyjającej komunikacji nieformalnej i dyskusji
Potrafi porozumiewać się bez przemocy
Potrafi uzgadniać i zawierać kontrakt oraz egzekwować jego realizację
Potrafi negocjować
Potrafi pracować z dzieckiem przebywającym w domu dziecka

KOMPETENCJE

•
•
•
•
•
•

Posiada kompetencje organizacyjne
Posiada kompetencje mediacyjne
Posiada zdolności interpersonalne
Posiada zdolność komunikowania się z podopiecznymi
Posiada kompetencje umożliwiające tworzenie Indywidualnych
Planów Rozwoju podopiecznych
METODY PRACY

•
•
•
•

symulacja – indywidualne spotkania z podopiecznym
prezentacje dotyczące dobrych praktyk tutorskich
projekt edukacyjny
wykład

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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BLOK
TEMATYCZNY IV

Efektywna
komunikacja
z młodzieżą

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

•
•
•
•
•
•
•

Komunikacja interpersonalna
Dialog personalny
Bariery komunikacyjne
Style komunikowania się
Wystąpienia publiczne
Komunikacja, a emocje
Wpływ sposobu komunikacji na uczestników (grupę)
/komunikacja niewerbalna
• Współpraca (podział zdań, kompetencji)
z innymi nauczycielami w szkole/placówce

20

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE

•
•
•
•

Zna zasady komunikacji interpersonalnej i dialogu personalnego
Zna bariery komunikacyjne
Zna zasady autoprezentacji i wystąpień publicznych
Zna metody i techniki wywierania wpływu

•
•
•
•
•
•

Potrafi prowadzić dialog personalny
Potrafi omijać (usuwać) bariery komunikacyjne
Potrafi zaprezentować się w wystąpieniu publicznym
Potrafi stosować metody i techniki skupiające uwagę słuchaczy
Potrafi aktywnie słuchać
Potrafi konstruktywnie współpracować z innymi osobami
w tym nauczycielami w szkole/placówce/instytucji

• Posiada zdolności interpersonalne
• Posiada kompetencje psychologiczno-pedagogiczne
• Posiada kompetencje w zakresie przygotowania autoprezentacji
i wystąpień publicznych
• Posiada kompetencje w zakresie konstruktywnego
rozwiązywania problemów
METODY PRACY
• dyskusja problemowa, symulacje, drama
• prezentacja, film dydaktyczny
• wykład, studium tekstu (podręcznika), mnemotechniki

18
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BLOK
TEMATYCZNY V

TEMATY

Radzenie sobie
ze stresem
(mobilizacja/paraliż)

• Stres i skutki przewlekłego stresu
• Główne przyczyny stresu
•	Fizyczne i psychiczne symptomy stresu
•	Fazy i główne rodzaje stresu
• Sposoby radzenia sobie ze stresem
• Techniki psychorelaksacyjne

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

5

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

•
•
•
•

Potrafi identyfikować stres
Zna fazy stresu
Zna metody relaksacji
Wie jak wpływać na poprawę swojego nastroju
oraz jak kotwiczyć pozytywne emocje

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi określać przyczyny stresu
• Potrafi określić wpływ stresu na poszczególne aspekty życia
• Potrafi zidentyfikować objawy występującego stresu zarówno u siebie
jak i u innych
• Potrafi określić poziom stresu
• Potrafi tworzyć swój optymalny plan radzenia ze stresem
• Potrafi stosować techniki psychorelaksacyjne
• Potrafi być empatyczny i asertywny

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje w zakresie kształcenia umiejętności podopiecznych
radzenia sobie ze stresem
METODY PRACY
•
•
•
•
•
•

pogadanka problemowa
pogadanka analityczna
dyskusja problemowa
gry psychologiczne
wykład
mnemotechniki

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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BLOK
TEMATYCZNY VI

POZYSKIWANIE
I WSPÓŁPRACA
Z RODZICAMI
/ OPIEKUNAMI
PRAWNYMI

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

•	Formy współpracy z rodzicami
• Relacje R-N
•	Funkcjonowanie rodzin niewydolnych wychowawczo
lub zagrożonych
• Zmiana i jej skutki w zakresie oddziaływań
wychowawczych

5

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

• Zna czynniki warunkujące niewydolność rodziców
w zakresie wychowania dzieci
• Zna możliwości w zakresie zmiany oddziaływań wychowawczych
rodziców na dzieci
• Zna sposoby budowania dobrych relacji z rodzicami w celu współdziałania
dla dobra dziecka

UMIEJĘTNOŚCI

• Diagnozuje sytuację rodzinną podopiecznego
• Buduje dobre relacje z rodzicami w ramach skutecznego współdziałania
dla dobra dziecka

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje psychologiczne i pedagogiczne
w zakresie partnerskiej współpracy z rodzicami
• Posiada kompetencje pedagogiczne w zakresie oddziaływania na rodziców
i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w ramach współpracy z rodzicami
• Posiada kompetencje pedagogiczne w zakresie radzenia sobie w sytuacjach
trudnych w ramach współpracy z rodzicami
METODY PRACY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20

seminarium
interpretacja z analizą i syntezą
pogadanka problemowa
pogadanka poszukująca
pogadanka analityczna
dyskusja problemowa
symulacje/metoda inscenizacyjna
gry psychologiczne
wykład
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BLOK
TEMATYCZNY VII

TEMATY

Prawne aspekty
problemu młodzieży
mającej trudności

•
•
•
•

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

Prawa człowieka
Elementy prawa rodzinnego, karnego
Ochrona własnej osoby, własności intelektualnej
Co i jak załatwić w urzędzie

10

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

• Zna Konwencję Praw Człowieka
• Zna Konwencje Praw Dziecka
• Zna podstawowe zapisy Kodeksu Rodzinnego, Kodeksu Karnego
w kontekście spraw nieletnich
• Zna zasady ochrony własności intelektualnej
• Zna specyfikę urzędów zgodnie z ich właściwością

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi zasięgnąć we właściwych urzędach opinii merytorycznych
na zagadnienia prawne
• Potrafi uruchomić drogę prawną służącą ochronie podopiecznego
• Potrafi współpracować z kuratorem sądowym
• Potrafi wykorzystać możliwości formalne w zakresie załatwiania
wybranych spraw urzędowych (dowód osobisty, pomoc socjalna,
kształcenie ustawiczne, podanie do właściwego urzędu)

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje w zakresie ochrony prawnej nieletniego
METODY PRACY
•
•
•
•
•
•

seminarium
interpretacja z analizą i syntezą
pogadanka problemowa
pogadanka analityczna
wykład
dyskusja problemowa

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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BLOK
TEMATYCZNY VIII

Instytucje
pomocowe

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

•
•
•
•
•
•
•

PPP
Niebieska Linia
Monar
Sąd
Rzecznik praw dziecka
Policja
Poradnie (AA, AIDS)

5

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Zna rolę instytucji pomocowych

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi zdiagnozować sytuacje, w których niezbędna jest pomoc
odpowiedniej instytucji

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje psychologiczne w zakresie współdziałania
z instytucjami dla rozwiązania problemów podopiecznych
METODY PRACY
•
•
•
•
•
•

seminarium
interpretacja z analizą i syntezą
pogadanka problemowa
dyskusja problemowa
wykład
symulacje/metoda inscenizacyjna

KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZESTNIKÓW
Egzamin
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Egzamin teoretyczny/praktyczny

10

10

Pakiet „Doświadczony pracownik”

Proces oceniania jest jednym z ważniejszych
elementów wspierających realizację programu,
a także sumującym wiedzę, umiejętności i kompetencje uczestników programu.
W tym programie, priorytetowym sposobem oceniania jest ocena kształtująca (rzetelnie wskazująca mocne i słabe strony), wspierająca (ukazująca
potencjał, możliwości i pozytywne działania) oraz
samoocena i wyrażona w związku z nią akceptacja (lub jej brak) nauczyciela na danych zajęciach,
a także pozostałych członków grupy uczestników zajęć. Zatem, ocenianie powinno wzmacniać
i wspierać uczestników programu, powinno być
oparte o wcześniej ustalone zasady, kryteria, powinno obejmować różnorodność demonstrowania wiedzy, umiejętności i postaw, a jednocześnie
powinno rzetelnie określać predyspozycje i kompetencje uczestnika programu do pełnienia roli
tutora młodzieży z trudnościami.
Należy więc zaplanować źródła informacji o procesie kształcenia oraz o osiągnięciach uczestników programu, tak w sferze predyspozycji osobowościowych, jak i kompetencji specjalistycznych.
Wśród niezbędnych źródeł informacji znajdą się:
• obserwacja,
• autorefleksja,
• komunikacja,
• współpraca,
• planowanie,
• działanie,
• analiza wyników,
• prezentacje.

Aby zbudować narzędzia do oceny,
warto odpowiedzieć na poniższe
pytania:
• kto będzie oceniać?
(trener czy uczestnik programu)
• kto będzie oceniany? (uczestnik, czy zespół)
• co będzie oceniane?
• w odniesieniu do czego będzie oceniane?

Metody sprawdzania wiedzy,
umiejętności i postaw
• obserwacja ukierunkowana pracy uczestników
programu (zaangażowanie, postawy, predyspozycje),
• testy umiejętności,

• obserwacja problemowa
(radzenie sobie z wybranym problemem),
• konkursy/zawody (szachy, brydż),
• analiza wybranych działań,
• prezentacja multimedialna efektów pracy
uczestników,
• dyskusja problemowa,
• analiza scenariuszy opracowanych
przez uczestników programu w ramach
planowania zajęć,
• opis i analiza przypadku
edukacyjnego/społecznego,
• ankiety.

Kryteria oceniania:
• aktywny udział w zajęciach,
• efektywna współpraca z grupą,
• podejmowanie inicjatywy,
• prezentowanie otwartości na zmiany,
• prezentowanie otwartości na współpracę,
• rzetelne diagnozowanie sytuacji trudnych
(unikanie stereotypów)

Przykładowe zadania kontrolne:
1. Proszę dokonać opis i analizę przypadku wybranego zachowania trudnego wykorzystując dotychczasowe doświadczenie zawodowe
i zdobyte na szkoleniu kompetencje.
2. Proszę na podstawie opisu zachowania określić
możliwy uraz, który doznało dziecko i zaproponować sposób oddziaływań wychowawczych
w tej sytuacji.
3. Proszę zainscenizować rozmowę z podopiecznym ze szczególnym uwzględnieniem technik
aktywnego słuchania (odzwierciedlenie, parafrazowanie, klaryfikacja).
4. Proszę opracować program wycieczki do wybranego miejsca ze szczególnym uwzględnieniem celów i metod realizacji.
5. Proszę zainscenizować rozmowę o konieczności współpracy z rodzicem, którego liberalny styl wychowania wpłynął na osobowość
dziecka.

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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Podsumowanie realizacji programu szkolenia
”Tutor młodzieży mającej trudności”
wraz z uwagami dotyczącymi modyfikacji programu
Program „Tutor młodzieży mającej trudności” to
program przygotowujący nauczycieli do pracy
z młodzieżą mającą trudności w ramach tutoringu i składa się z 8 bloków tematycznych:
• Psychologiczne aspekty problemu
funkcjonowania młodzieży mającej trudności
• Warunki środowiskowe/cywilizacyjne
młodzieży mającej trudności.
• Tutoring – rola i zadania tutora.
• Efektywna komunikacja z młodzieżą.
• Radzenie sobie ze stresem
(mobilizacja/paraliż).
• Pozyskiwanie i współpraca
z rodzicami/opiekunami prawnymi.
• Prawne aspekty problemu młodzieży
mającej trudności.
• Instytucje pomocowe.

• Zapoznano z nową metodą pracy z młodzieżą
z trudnościami w zakresie zwiększenia skuteczności oddziaływań wychowawczych na podopiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
kształcenia umiejętności określania własnego
„ja” oraz kształtowania poczucia własnej wartości, powodującej uzyskiwanie dobrej pozycji
w grupie rówieśniczej i w szkole.
• Przygotowano profesjonalną kadrę mającą
możliwość zająć się wyrównywaniem szans
edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszaniem różnic w jakości usług edukacyjnych, podnoszeniem jakości
procesu kształcenia, wspieraniem indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia
ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności
kluczowych.

ZREALIZOWANE CELE SZKOLENIA

Uczestnik szkolenia:
• poznał psychologiczne aspekty zachowań trudnych i zaburzonych,
• poznał warunki środowiskowe i cywilizacyjne
młodzieży z trudnościami,
• poznał aspekty prawne niezbędne w pracy
z młodzieżą z trudnościami,
• nauczył się radzić sobie z własnymi emocjami
w relacjach z młodzieżą z trudnościami,

• Zapoznano z istotą tutoringu.
• Wykształcono kompetencje i cechy osobowościowe nauczyciela niezbędne w pracy z młodzieżą mającą trudności, w szczególności
w zakresie budowania relacji wychowawczych
w oparciu o zasady pedagogiki dialogu personalnego.
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• nauczył się wykorzystywać wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
i społecznej, w szczególności zasad pedagogiki
dialogu personalnego,
• nauczył się radzić sobie z własnymi emocjami
w relacjach z młodzieżą z trudnościami,
• poznał podstawowe cechy osobowościowe
niezbędne do pracy z młodzieżą mającą trudności jak tolerancja, odpowiedzialność, nie kierowanie się stereotypami,
• nauczył się pracować w relacji jeden na jeden,
• nauczył się pozyskiwać do współpracy rodziców, zmotywować do zmian w stosowanych
metodach wychowawczych,
• nauczył się wspomagać wychowanka w budowaniu planu własnego rozwoju,
• nauczył się wspomagać wychowanka w organizowaniu czasu w efektywny, racjonalny i kulturalny sposób,
• zapoznał się i dysponuje szeroką ofertą interesujących, atrakcyjnych sytuacji socjalnych.
Niniejszy program wyszedł naprzeciw potrzebom
samorealizacji nauczycieli – emerytów. Został
opracowany z myślą o aktywizacji zawodowej
osób w wieku 50+ posiadających przygotowanie pedagogiczne i spełnił swoją rolę. Innowacyjność programu polegała na wykorzystaniu
posiadanych kompetencji specjalistycznych, psychologicznych i pedagogicznych do wykształcenia kompetencji niezbędnych w pracy w nowej
roli społecznej: w charakterze tutora młodzieży
z trudnościami. Wdrożenie i realizacja programu
przygotowała nauczycieli na emeryturze do realizacji tutoringu czyli procesu prowadzenia długofalowej, indywidualnej pracy z młodym człowiekiem ukierunkowanej na jego integralny rozwój,
obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Istotą tutoringu jest indywidualizm pracy i kontaktów prowadzony w atmosferze dialogu, szacunku
i wzajemnej uwagi i do tak rozumianej funkcji słuchacze zostali właściwie przygotowani. Zaangażowanie w charakterze tutora osób którzy dzięki
właściwie przygotowanemu programowi nabyli
dużą wiedzę merytoryczną a ponadto posiadają
z racji wieku i doświadczenia dystans do spraw
nieistotnych oraz wolę i wewnętrzną potrzebę zawalczenia o młodego człowieka poprzez właściwe wsparcie i motywację jest szansą na rozwiązanie problemów w kształceniu dzieci i młodzieży

z trudnościami na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Umożliwi także wspomaganie ucznia w rozwoju, niezależnie od uwarunkowań podyktowanych jego
osobistymi predyspozycjami psychofizycznymi.
Tutoring umożliwi zmianę systemu opieki z grupowego (wychowawstwo klasowe) na zindywidualizowany system tutorski skierowany do każdego ucznia z osobna zwłaszcza, że w obecnych
warunkach społecznych system klasowo-wychowawczy w skali globalnej nie przynosi spodziewanych efektów. W rodzinach wydolnych
wychowawczo spowodowane jest to w głównej
mierze bardzo dużym zaangażowaniem rodziców
w sprawy zawodowe i tym samym brakiem czasu
na głębokie relacje z dzieckiem zaś w rodzinach
patologicznych brakiem zainteresowania.
Wiadomości i umiejętności jakie dzięki właściwie
skonstruowanemu programowi nabyli uczestnicy
pozwolą im poprawnie pokierować integralnym
rozwojem młodego człowieka, trafnie rozpoznać
jego potencjał, wspólnie wyznaczyć jego ścieżkę
rozwoju edukacyjnego, osobistego i społecznego, uważnie monitorować wyniki jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy prowadzącej do mądrości i dojrzałości młodego człowieka.
Dzięki opiece właściwie przygotowanego do pracy tutora, młody człowiek uzyska szansę lepszego

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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poznania samego siebie, rozpoznania swoich talentów, uzdolnień, mocnych stron i pracy na nich.
Nabędzie umiejętność planowania własnego rozwoju edukacyjnego, zawodowego i życiowego
oraz uzyska możliwość nawiązywania i pogłębiania relacji społecznych w szkole i poza nią.
Uczestnicy szkolenia wskazali, że zaproponowany
do realizacji program został właściwie skonstruowany zarówno w zakresie treści, metod jak i doboru kadry prowadzącej. Stwierdzili, że podnieśli
kompetencje i nabyli nowe, co więcej, rozwijane
kompetencje były zgodne z oczekiwaniami i planowanym rozwojem uczestników. Za najciekawsze
zaś uznali zajęcia w szkole (w czasie kursu wizyta
w „terenie”) i podglądanie pracy z młodzieżą na
żywo oraz spotkanie z prawnikiem/adwokatem.

Szczegółowa analiza treści
kształcenia programu „Tutor
młodzieży mającej trudności”
I.	Psychologiczne aspekty problemu
funkcjonowania młodzieży
mającej trudności
Na realizację modułu przeznaczono 10 godzin
w ramach których omówiono następujące zagadnienia:
• Przyczyny zachowań trudnych, zaburzonych.
• Rozpoznawanie zachowań i reagowanie na nie.
• Rozpoznawanie relacji rówieśniczych w grupie.

II.	Warunki
środowiskowe/cywilizacyjne
młodzieży mającej trudności
Na realizację modułu przeznaczono 15 godzin
które pozwoliły na omówienie następujących zagadnień:
• zagrożenia
• uzależnienia
• subkultury
• ugrupowania nieformalne
(społeczne, polityczne)
• role społeczne
Na poziomie tego bloku tematycznego uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie odgrywania ról
społecznych, istniejących zagrożeń i uzależnień
a także subkultur młodzieżowych oraz grup nieformalnych. Ponadto, uczestnicy nauczyli się
rozpoznawać rodzaje zagrożeń środowiskowych
podopiecznego, rozpoznawać typ uzależnienia,
diagnozować jego predyspozycje społeczne oraz
określić przynależność do właściwej subkultury.
Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom posiedli
kompetencje w zakresie wybranych aspektów
psychologii społecznej.
Zagadnienia opisane w tym module można zrealizować w krótszym czasie tzn. 10 godzin zaś 5
godzin przesunąć na wzmocnienie bloku prawnego wskazanego przez uczestników jako istotnego
i przydatnego.
III.	Tutoring – rola i zadania tutora

Uzyskane wiadomości pozwoliły uczestnikom
poznać psychologiczne aspekty powstawania
trudności rozwojowych młodego człowieka, typy
zaburzeń wieku rozwojowego w tym adolescencyjnego oraz czynniki determinujące zachowania
trudne a także psychologiczne aspekty powstawania relacji w grupie.
Ponadto, uczestnicy szkolenia nauczyli się rozpoznawać zachowania negatywne w tym diagnozować przyczyny tych zachowań i właściwie na nie
reagować. Nauczyli się także rozpoznawać relacje
rówieśnicze w grupie oraz nabyli umiejętność radzenia sobie z emocjami i ich racjonalizowaniem.
Moduł należy ocenić jako w całości przydatny zaś
zaproponowana liczba godzin była wystarczająca, by uczestnicy opanowali wiadomości i umiejętności określone programem.
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Efekty kształcenia na poziomie tego bloku tematycznego zaplanowano uzyskać po przeprowadzeniu 40 godzin zajęć w ramach których omówiono następujące zagadnienia:
• tutoring – źródła i rozwój metody,
• cel tutoringu i jego proces,
• prezentacja profilu kompetencyjnego tutora
(wiedza, umiejętności, postawa),
• warsztat narzędzi tutorskich:
– diagnozowanie potencjału, mocnych
		 i słabych stron podopiecznego
– rozpoznawanie obszarów rozwojowych
– wyznaczanie zadań służących
		 monitorowaniu i podsumowaniu współpracy
• metody rozwoju talentów i budowania mocnych stron,

Pakiet „Doświadczony pracownik”

• konsultacje / superwizje z doświadczonymi tutorami,
• przygotowanie i prowadzenie tuto riali,
• zakłócenia w pracy tutorskiej i sposoby radzenia sobie z nimi,
• tworzenie osobistego profilu mocnych stron
tutorskich,
• sekrety efektywnej relacji mistrz – uczeń,
• dobre praktyki tutorskie w Polsce i na świecie.
Uczestnictwo w tym bloku pozwoliło uczestnikom kursu na poznanie teoretycznego profilu
kompetentnego tutora, poznanie zasad komunikacji w tutoringu w tym narzędzi służących do
rozpoznawania: potencjału, mocnych i słabych
stron podopiecznego, obszarów rozwojowych
podopiecznego, wyznaczania zadań służących
monitorowaniu i podsumowywaniu współpracy.
Oprócz tego uczestnik poznał metody służące
rozwojowi talentu, zasady przygotowywania tutoriali w tym rodzaje zakłóceń pracy tutorskiej
oraz zasady umawiania, organizowania i prowadzenia spotkań tutorskich.
Nabyta wiedza przyczyniła się do wykształcenia
niezbędnych do pracy umiejętności w zakresie
negocjacji, stosowania zasad komunikacji w praktyce, tworzenia osobistego profilu mocnych i słabych stron, doboru metod efektywnej relacji mistrz-podopieczny, planowania i przeprowadzania
tutorali, doboru narzędzi w celu rozpoznania
potencjału podopiecznego, stymulowania rozwoju jego talentu, diagnozowania i eliminowania zakłóceń komunikacyjnych w tym tworzenia
atmosfery sprzyjającej komunikacji nieformalnej
i dyskusji, porozumiewania się bez przemocy oraz

uzgadniania i zawierania kontraktów z uwzględnieniem egzekwowania jego realizacji.
Dzięki wskazanym powyżej wiadomościom
i umiejętnościom słuchacze wykształcali w sobie
kompetencje organizacyjne, mediacyjne, interpersonalne, skutecznego komunikowania się z podopiecznymi oraz umożliwiające tworzenie Indywidualnych Planów Rozwoju podopiecznych.
Wskazane zatem byłoby wzmocnienie o 5 godzin
(do 45 godzin) zajęć tego modułu co pozwoliłoby
na dłuższą praktyczną obserwację pracy eksperta jak również dało uczestnikom szkolenia możliwość rozmowy z prowadzącym po zakończeniu
obserwacji, ponieważ w takiej sytuacji rodzi się
najwięcej pytań praktycznych. Sugestia taka została zgłoszona przez uczestników szkolenia.
W celu właściwej realizacji tego postulatu można
rozważyć praktyki w ramach których opiekunem
byłby tutor-praktyk.
IV.	Efektywna komunikacja z młodzieżą
Blok realizowany w wymiarze 25 godzin, w tym
15 wykładu i 10 warsztatów. Elementami składowymi bloku były następujące zagadnienia:
• komunikacja interpersonalna
• dialog personalny
• bariery komunikacyjne
• style komunikowania się
• wystąpienia publiczne
• komunikacja, a emocje
• wpływ sposobu komunikacji na uczestników
(grupę)/komunikacja niewerbalna.

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+

27

Realizacja wspomnianych zagadnień pozwoliła
słuchaczom poznać zasady komunikacji interpersonalnej i dialogu personalnego, bariery komunikacyjne, zasady autoprezentacji i wystąpień
publicznych, metody i techniki wywierania wpływu. Dzięki nabytej wiedzy słuchacze nauczyli się
prowadzić dialog personalny, omijać (usuwać)
bariery komunikacyjne, prezentować się w wystąpieniu publicznym, stosować metody i techniki
skupiające uwagę słuchaczy. Nauczyli się aktywnie słuchać oraz nabyli (lub udoskonalili) kompetencje psychologiczno-pedagogiczne w zakresie
przygotowania autoprezentacji i wystąpień publicznych.
Do pełnego zrealizowania tych zagadnień wystarczy 20 godzin (zmniejszenie liczby godzin
wykładu do 10 godzin) i przesunięcie wygospodarowanych 5 godzin na wzmocnienie modułu
„Tutoring – rola i zadania tutora” dzięki czemu
słuchacze uzyskają możliwość wydłużenia czasu przeznaczonego na kontakt (obserwacja jego
pracy i omówienie) z tutorem praktykiem.
V.	Radzenie sobie ze stresem
Na realizację zagadnień zaplanowano 5 godzin
podczas których omówiono:
• stres i skutki przewlekłego stresu;
• główne przyczyny stresu;
• fizyczne i psychiczne symptomy stresu;
• fazy i główne rodzaje stresu;
• sposoby radzenia sobie ze stresem;
• techniki psychorelaksacyjne.
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Dzięki nabytej wiedzy słuchacze potrafią zidentyfikować stres, jego przyczyny, potrafią określić fazy stresu i wpływ stresu na poszczególne
aspekty życia, zidentyfikować objawy, poziom
występującego stresu zarówno u siebie jak i u innych, stosować metody relaksacji, tworzyć swój
optymalny plan radzenia ze stresem, wiedzą jak
wpływać na poprawę swojego nastroju oraz jak
kotwiczyć pozytywne emocje, stosować techniki psychorelaksacyjne oraz przyjmować postawę
empatyczną i asertywną.
Dzięki nabytej wiedzy i umiejętności słuchacze
posiadają kompetencje w zakresie kształcenia
umiejętności podopiecznych radzenia sobie ze
stresem.
Moduł tematycznie właściwie zaplanowany. Na
jego realizację przeznaczono wystarczającą liczbę
godzin.
VI.	Pozyskiwanie i współpraca
z rodzicami/opiekunami prawnymi
Oczekiwane efekty z realizacji bloku tematycznego osiągnięto realizując w ciągu 5 godzin wykładu zaplanowane zagadnienia:
• formy współpracy z rodzicami;
• relacje R-N;
• funkcjonowanie rodzin niewydolnych
wychowawczo lub zagrożonych;
• zmiana i jej skutki w zakresie oddziaływań
wychowawczych.
Dzięki temu modułowi uczestnicy szkolenia poznali czynniki warunkujące niewydolność rodziców w zakresie wychowania dzieci, możliwości
zmiany oddziaływań wychowawczych rodziców
na dzieci. Poznali sposoby i nauczyli się je właściwie wykorzystywać do budowania dobrych relacji z rodzicami w celu współdziałania dla dobra
dziecka. Wpłynęło to na udoskonalenie umiejętności słuchaczy powalających postawić właściwą
diagnostykę sytuacji rodzinnej podopiecznego
i przełożyło się na nabycie nowych kompetencji
w zakresie partnerskiej współpracy z rodzicami,
pedagogicznego oddziaływania na rodziców i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w ramach tej
współpracy, budowania dobrych relacji z rodzicami w ramach skutecznego współdziałania dla
dobra dziecka.
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VII.	Prawne aspekty problemu
młodzieży mającej trudności
W pierwotnym zarysie zaplanowano tylko 5-godzinne spotkanie z prawnikiem w ramach którego
sygnalizacyjnie omówiono następujące zagadnienia:
• prawa człowieka.
• elementy prawa rodzinnego, karnego,
• ochrona własnej osoby,
własności intelektualnej,
• co i jak załatwić w urzędzie.
Efekty kształcenia uzyskane zostały poprzez znajomość uczestników szkolenia Konwencji Praw
Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, podstawowych zapisów Kodeksu Rodzinnego, Kodeksu Karnego w kontekście spraw nieletnich, zasad ochrony własności intelektualnej, specyfiki
urzędów zgodnie z ich właściwością. Wiedza ta
spowodowała, że uczestnicy szkolenia potrafią
zasięgnąć we właściwych urzędach opinii merytorycznych na zagadnienia prawne, uruchomić
drogę prawną służącą ochronie podopiecznego,
współpracować z kuratorem sądowym, wykorzystać możliwości formalne w zakresie załatwiania
wybranych spraw urzędowych (dowód osobisty,
pomoc socjalna, kształcenie ustawiczne, podanie
do właściwego urzędu), posiadają podstawowe
kompetencje w zakresie ochrony prawnej nieletniego.
Z opinii słuchaczy kursu wynika, że wskazane
byłoby pogłębienie zagadnień zwłaszcza z prawa karnego, opiekuńczego i rodzinnego. W celu
realizacji tego postulatu opcjonalnie należałoby
zwiększyć liczbę godzin na realizacje tego modułu do 10 przesuwając 5 godzin z modułu II.
VIII.	Instytucje pomocowe
Moduł 5-godzinny w ramach którego omówiono
zadania, rolę i właściwości następujących urzędów pomocowych:
• Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
• Niebieska Linia
• Monar
• Sąd
• Rzecznik praw dziecka
• Policja
• Poradnie (AA, AIDS)

Dzięki temu uczestnicy szkolenia wiedzą jaką rolę
pełnią instytucje pomocowe, potrafią zdiagnozować sytuacje, w których niezbędna jest pomoc
odpowiedniej instytucji, posiadjąa kompetencje
psychologiczne w zakresie współdziałania z instytucjami dla rozwiązania problemów podopiecznych.
Zarówno dobór treści jak i zaplanowana do ich
realizacji liczba godzin była wystarczająca by wyposażyć uczestników szkolenia w podstawową
wiedzę, wykształcić umiejętności by uzyskać kompetencje w zakresie współdziałania z instytucjami
dla rozwiązania problemów podopiecznych.

Metody pracy
Zaproponowane metody pracy zostały właściwie
dobrane. Opracowane zostały w oparciu o wiedzę z zakresu andragogiki.

Inne uwagi
• Program można wzmocnić blokiem zajęć przygotowujących uczestników szkolenia do pracy
w domach dziecka. Tutoring w tych placówkach opiera się na wykorzystaniu narzędzi coachingowych oraz doradztwa zawodowego
w celu skutecznego wsparcia młodego człowieka w procesie usamodzielniania się wychowanka.
• W ramach bloku w którym omawiane są relacje interdyscyplinarne uczulić uczestników
na umiejętność współpracy (podziału zadań
i kompetencji) z innymi nauczycielami, zwłaszcza wychowawcą klasy, ponieważ między tymi
osobami często zarysowuje się konflikt wynikający z konieczności stawiania i egzekwowania
wymagań przez wychowawcę klasy czyli pełnienie roli „złego”, podczas gdy tutor pełni rolę
„dobrego”.
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29

Literatura
pomocnicza
dla słuchaczy
Publikacje (książki, artykuły)
1. Bandura Albert, Teoria społecznego uczenia się, PWN, Warszawa 2007.
2. Bee Helen, Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
3. Bennewicz Maciej, Coaching, czyli restauracja osobowości, Gruner+Jahr Polska, Warszawa 2008.
4. Brophy Jere, Motywowanie uczniów do nauki, PWN, Warszawa 2002.
5. Coaching i mentoring: jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki, MT Biznes, Warszawa 2006.
6. Czerepaniak-Walczak Maria, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, GWP, Gdańsk 2006.
7. Dryden Gordon, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, Moderski i S-ka, Poznań 2000 (lub Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003).
8.	Fox Jennifer, Odkryj silne strony twojego dziecka, MT Biznes, Warszawa 2009.
9. Gardner Howard, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, Poznań 2002.
10. Gołębniak Bogusława D., Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Edytor, Toruń-Poznań 1998.
11. Holt John, Zamiast edukacji, Impuls, Kraków 2007.
12. Kretschmann Rudolf, Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.
13. Nęcka Edward, Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2003.
14. Odnaleźć siebie. Wrocławska Szkoła Tutoringu, publikacja projektowa, Towarzystwo Edukacji Otwartej,
Wrocław, czerwiec 2008
15. Pawlak Agnieszka, Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich, Wyd. UMCS,
Lublin 2009.
16. Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, się i cnotach człowieka, red. Janusz Czapiński, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 2008.
17. Sajdera Jolanta, Nauczanie nieformalne: tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela, w: „Nowa Szkoła”,
nr 4, 2005, s. 23-26.
18. Silberman Mel, Uczymy się uczyć, GWP, Gdańsk 2005.
19. Spitzer Manfred, Jak uczy się mózg, PWN, Warszawa 2008.
20. Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, red. Mariusz Budzyński, Piotr Czekierda,
Jarosław Traczyński, Zbigniew Zalewski, Agnieszka Zembrzuska, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009.
21. Wood David, Społeczne interakcje jako tutoring, w: Dziecko wśród rówieśników i dorosłych, red. Anna Brzezińska,
Grzegorz Lutomski, Błażej Smykowski, Zysk i S-ka, Poznań 1995.
22. H.Selye, Stres okiełznany, PIW, Warszawa 1979, s.25.

Publikacje w wersji elektronicznej
23. Topping Keith, Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce, CODN, Warszawa,http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_
upload/Publications/Educational_Practices/EdPractices_5pol.pdf
24. Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa 2007.
(Polecam artykuł Zbigniewa Pełczyńskiego, Tutoring wart zachodu. Z doświadczeń tutora oxfordzkiego, s. 31-35),
www.liderzy.pl/img/aedbb9c4.pdf
25.	Fabjański Marcin, Nauczyciele mądrości, http://coaching.focus.pl/2011/01/20/nauczyciele-madrosci/#more-441

Filmy
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

30

„Buntownik z wyboru“ (Good Will Hunting), reż. Gus Van Sant, dramat obyczajowy, USA 1997.
„Być i mieć” (Être et savoir), reż. Nicolas Philibert, film dokumentalny, Francja 2002.
„Kes” (Kes), reż. Ken Loach, dramat, Wielka Brytania 1969.
„Pan od muzyki” (Les Choristes), reż. Christophe Barratier, film fabularny, Francja/Szwajcaria/Niemcy 2004.
„Rytm to jest to!” (Rythm Is It!), reż. Thomas Grube i Enrique Sanchez Lansch, film dokumentalny, Niemcy 2004.
„Śmietnisko” (Waste Land), reż. Lucy Walker, film dokumentalny, Wielka Brytania, Brazylia 2010.
„Uniwersytet życia” (Nursery University), reż. Marc H. Simon, Matthew Makar, film dokumentalny, USA 2009.

Pakiet „Doświadczony pracownik”

Realizator badań
rynkowych i społecznych

Wrocław, 2013

Realizator badań
rynkowych
i społecznych

Wprowadzenie
Program obejmuje szkolenie prowadzące do uzyskania przez osoby 50+ kwalifikacji pozwalających na wykonywanie realizacji pracy w terenie/
ankietowania w badaniach rynkowych i społecznych zarówno w zakresie badań jakościowych jak
ilościowych. Szkolenie to pozwoli zdobyć kwalifikacje pomocne w zdobyciu pracy – zarówno dorywczej jak stałej – w branży otwartej na nowych
pracowników, z dużą fluktuacją kadry.
Branża badawcza jest obecnie w Polsce dość stabilna z utrzymującą się tendencją wzrostową. Na
rynku działa kilkaset firm i instytucji deklarujących
działalność w tym zakresie, przy czym przychody branży szacowane w oparciu o deklarowaną
sprzedaż największych firm to około 700 mln zł
w 2010 roku (wg katalog PTBRiO 2011/2012).
Badania obejmują coraz większą liczbę osób, przy
czym mimo zwiększającej się liczby ankiet internetowych nadal głównymi technikami dotarcia
do badanych osób są techniki wykorzystujące
udział ankietera (w 2010 roku różnymi technikami
z udziałem ankietera ankietowano łącznie ponad
5 mln osób, w tym samych wywiadów CATI niemal 2,5 mln – źródło jak wyżej). Oznacza to także,
że na rynku istnieje znaczny popyt na pracę ankieterów w tym zarówno do badań telefonicznych
jak osobistych.
Nieformalne obserwacje wskazują, że ankieterami
w Polsce są często osoby przypadkowe, nie mające żadnego specjalistycznego wykształcenia, często studenci traktujący te pracę jako możliwość
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szybkiego, doraźnego zdobycia dochodu. Brak
też instytucji kształcących ankieterów w sposób
systematyczny. Szkolenie proponowane w niniejszym programie jest unikatowe w skali kraju,
a jednocześnie adresowane do osób mogących
wykonywać nowe zajęcia w sposób szczególnie
poprawny i odpowiedzialny.

Cel ogólny programu
Celem programu jest wykwalifikowanie grupy
osób w wieku 50+ w zakresie szeroko rozumianej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego prowadzenia pracy w terenie – realizacji
wywiadów jakościowych i ilościowych oraz obserwacji – w badaniach marketingowych i społecznych na terenie kraju oraz skutecznego zdobycia zatrudnienia w branży.

Cele szczegółowe programu
• Przekazanie wiedzy na temat realizacji badań
marketingowych i społecznych w terenie
• Wykształcenie umiejętności skutecznej rekrutacji respondenta do badania oraz posługiwania
się pomocami w tym zakresie (baza danych,
mapy, odbiorniki GPS, programy komputerowe)
• Wykształcenie umiejętności korzystania z narzędzi badawczych oraz nowoczesnych technologii zbierania danych (komputer/ laptop, In-
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ternet, systemy CATI, urządzenia mobilne, itp.)
• Wykształcenie umiejętności zaprezentowania
swoich umiejętności pracodawcom i pozyskiwania pracy/ zleceń.
• Wzrost aktywności uczestników szkolenia na
rynku pracy oraz w życiu społecznym.
• Wzrost samoakceptacji i motywacji wewnętrznej.

Innowacyjność opracowanego
programu w odniesieniu
do grupy 50+
Innowacyjność w odniesieniu do grupy 50+ polega na zasadzie: słabość przekuj w siłę. Program
uznaje słabości grupy 50+ na rynku pracy wynikające z (rzeczywistych bądź stereotypowych
cech grupy)
• mniejszej mobilności,
• słabszego zdrowia,
• słabszego opanowania nowych technologii,
• pewnego poziomu oporu przed nową wiedzą,
czy słabościami w zakresie kreatywności.
Jednocześnie jednak program wykorzystuje
je i promuje jako siłę tej grupy owocującą:
• lojalnością,
• stabilnością zawodową,
• otwartością na nowe technologie,
• zasadami solidnej pracy,
• umiejętnością wykonywania poleceń.
Proponowana tematyka szkolenia
jest także szansą dla uczestników na:
•	Rozszerzenie zasięgu (w tym geograficznego) poszukiwania pracy i możliwości pozyskiwania zleceń/ zatrudnienia
– program pomaga uzyskać kwalifikacje pozwalające na pracę/ pozyskiwanie zleceń
u różnych zleceniodawców, także pochodzących z innych miejscowości
– daje to szansę znalezienia pracy dla osób
odrzucanych/ nie akceptowanych przez
pracodawców lokalnych
– istnieje możliwość pozyskiwania zleceń
z różnych źródeł, co oznacza możliwość
uzyskania wyższych dochodów

• Realizację popytu zleceniodawców na stałych wykwalifikowanych zleceniobiorców
– firmy zatrudniające ankieterów borykają się
z problemem dużej fluktuacji ankieterów.
– popyt na pracę stałych ankieterów jest najlepiej realizowany przez osoby starsze, nie
mające tak silnego nastawienia na rozwój
zawodowy poprzez zmianę miejsc pracy
i stanowisk
– program daje możliwość przekwalifikowania osób mających wstępnie predyspozycje
do pracy ankieterskiej – byłych nauczycieli
i wychowawców, pracowników placówek
obsługujących osoby indywidualne (np.
poczta, urzędy, administracja)

Potencjalni uczestnicy
(kto powinien brać udział w szkoleniu)
a. osoby o wykształceniu wyższym lub średnim
b. posiadający dobre umiejętności komunikacji
z innymi
c. kobiety i mężczyźni
d. bezrobotni nauczyciele lub urzędnicy
e. sprawne fizycznie – do badań terenowych
wymagana dość dobra kondycja/ zdrowie,
do badań telefonicznych wystarczająca
ogólna sprawność
f. wskazana podstawowa znajomość obsługi
komputera

Sylwetka absolwenta szkolenia
Absolwent szkolenia to osoba mająca
umiejętności i kwalifikacje w 3 obszarach:
a. Komunikacja społeczna i autoprezentacja
• Jest odważny w kontaktach społecznych,
• Zna swoją wartość,
• Jest asertywny w realizacji własnych zadań,
• Potrafi sprawnie zaprezentować swoją osobę
oraz swojego zleceniodawcę,
• Potrafi sprawnie nawiązać kontakt
z respondentem,
• Jasno i klarownie przekazuje treści i polecenia,
• Rozumie i klarownie przekazuje dalej otrzymane komunikaty i informacje,
• Zna i realizuje zasady kultury społecznej.

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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b. Nowoczesne technologie ITC
• Potrafi obsługiwać (włączyć wyłączyć, zainstalować lub uruchomić odpowiednie programy
lub usługi, połączyć w celu wymiany usług z innym urządzeniem):
– komputer osobisty (desktop i laptop)
– urządzenia z ekranami dotykowymi typu
telefon komórkowy typu smartfon oraz tablet
– urządzenia nawigacyjne typu GPS
– dyktafon cyfrowy ze słuchawkami
i mikrofonem
– aparat cyfrowy
• Zna następujące programy/usługi i potrafi
sprawnie z nich korzystać (potrafi je uruchomić
na odpowiednim urządzeniu, uzyskać zakładany rezultat, tj. plik komputerowy, zapisać go
w odpowiednim formacie i na wybranym nośniku, przekazać do innej osoby):
– poczta mailowa
(MS Outlook, poczta darmowa typu g-mail)
– podstawowy pakiet MS Office
(Word, Excel, Power Point)
– podstawowe programy do obsługi mediów
(np. MS Mediaplayer, edytor zdjęć)
– komunikatory (Skype, GG),
portale społecznościowe
– wyszukiwarka internetowa (google.pl)
– przeglądarka internetowa
(MS Internet Explorer, Firefox)
– program do badań CATI Support 2
c. Realizacja badań ankietowych
• Posiada wiedzę z zakresu podstaw badań rynkowych i społecznych (rodzaje badań, proces badawczy, źródła danych, rodzaje i dobór próby).
• Posiada podstawową wiedzę prawną i księgową pomocną w realizacji badań rynkowych
i społecznych.
• Potrafi zrekrutować respondentów do badań
wg wyznaczonych kryteriów, zarówno z baz
otrzymanych do badania jak też z terenu (np.
z ulicy).
• Potrafi przygotować raport z rekrutacji w wyznaczonym pliku komputerowym i/lub w formie papierowej.
• Rozumie i trafnie adaptuje do warunków sytuacyjnych i własnego zlecenia ogólne wytyczne dotyczące realizacji badania w terenie (np.
przelicza liczbę wywiadów).
• Zna poniższe techniki prowadzenia badań an-
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kietowych i potrafi osobiście realizować badania co najmniej trzema z nich
o Wywiady prowadzone przez ankietera
		 • PAPI
		 • CAPI
		 • CATI
o Ankieta do samodzielnego wypełnienia
nadzorowana przez ankietera
		 • PASI
		 • CASI
		 • WASI
o Jakościowe wywiady pogłębione
		 • Zogniskowane wywiady grupowe
		 • Indywidualne wywiady pogłębione,
• Potrafi samodzielnie wpisać dane z wypełnionych kwestionariuszy do pliku komputerowego
lub programu do wpisywania danych.
• Potrafi wykonać podstawowe analizy
statystyczne z pomocą programu Excel.

Możliwości zatrudnienia
w przyszłości (gdzie)
Rynek oferuje szereg możliwości zatrudnienia, na
każdym portalu z ogłoszeniami o pracy jest ich
kilkanaście. Firmy badawcze oraz koordynatorzy
pracy w terenie zwykle poszukują ankieterów
w sposób ciągły stale oferując możliwości pracy.
W studiach do badań telefonicznych: większość
firm prowadzących takie studia prowadzi ciągły
nabór na stanowiska ankieterskie.
Możliwość zatrudnienia absolwentów szkolenia
zadeklarowały: IMAS International sp. z o.o. (ankieter CATI), MandS (Ankieter CATI, ankieter terenowy) – obie z Wrocławia, działające w całym
kraju.

Przykładowe ogłoszenia z dowolnych
rejonów kraju także z Dolnego Śląska
dla ankieterów z Wrocławia
•

http://www.cadas.pentor.pl/

•

http://www.imas.pl/praca.dhtml

•

http://mands.pl/index.php?n=Strony&id=7&tytul
=Praca%20w%20mands

•

http://www.pentor.pl/64592.xml

•

http://www.expert-monitor.pl/oferty_pracy.html
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TYTUŁ SZKOLENIA
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WIEDZA
• Znajomość programów komputerowych niezbędnych do prowadzenia
procesu zbierania danych w badaniach ankietowych
• Posiada wiedzę z zakresu podstaw badań rynkowych i społecznych
(rodzaje badań, proces badawczy, źródła danych, rodzaje i dobór próby)
• Wiedza na temat narzędzi (w tym kwestionariusze) i technologii
(on-line, telefoniczne, osobiste) używanych w badaniach rynkowych
• Znajomość zasad kultury
• Pogłębiona znajomość własnych kompetencji społecznych,
• Znajomość prawa regulującego pracę ankietera (kodeks ESOMAR,
program PKJPA, ustawa o ochronie danych osobowych, wybrane przepisy
prawa pracy, kodeksu cywilnego)
• Znajomość praw psychologii w zakresie komunikacji społecznej, negocjacji

Efekty szkolenia
na poziomie
całego programu

UMIEJĘTNOŚCI
• Praktyczna umiejętność obsługi urządzeń ITC niezbędnych
w pracy ankietera: komputera, dyktafonu cyfrowego
• Praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych używanych
w badaniach
• Praktyczna umiejętność zebrania danych odpowiednio do stosowanej
metodologii i narzędzia
• Praktyczna umiejętność rozliczenia prowadzonych prac, przygotowania
zestawień zbiorczych, przygotowania sprawozdania
• Praktyczna umiejętność przygotowania lub przetworzenia danych
uzyskanych w procesie badania do dalszych analiz
• Kognitywna umiejętność planowania własnej pracy i zarządzania czasem
(planowanie zadań)
KOMPETENCJE
• Samodzielne i skuteczne wykonywanie badań w terenie zgodnie
z wytycznymi badacza oraz ogólnymi regulacjami
• Dostosowanie ogólnych wytycznych do specyficznej sytuacji
i relacji respondent – ankieter
• Samoregulacja (wyznaczanie celów, realizacji ich, samokontrola)
w zakresie wykonywanej pracy

Grupa docelowa

•
•
•
•
•
•

osoby 50 lat+
o wykształceniu wyższym lub średnim
posiadający dobre umiejętności komunikacji z innymi
kobiety i mężczyźni
w szczególności bezrobotni nauczyciele lub urzędnicy
preferowane osoby sprawne fizycznie

Liczba godzin
na 1 słuchacza

110 godzin

Miejsce / organizator
szkolenia

Dobre Kadry. Centrum badawczo szkoleniowe sp. z o.o.

Autor programu
szkolenia

dr Beata Pachnowska

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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RAMOWY PROGRAM
LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

1. Współpraca z instytucjami rynku prac i skuteczna komunikacja ankietera,

14

orientacja w terenie
2. ITC w pracy ankietera

28

3. Metodologia badań i techniki ankietowania

68

Suma godzin

110

BLOK
TEMATYCZNY I

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

Współpraca
z instytucjami rynku pracy i skuteczna
komunikacja
ankietera,
orientacja
w terenie

1. Podstawy psychologii autoprezentacji
2. Autoprezentacja w relacjach z innymi
3. Autoprezentacja w poszukiwaniu pracy jako ankieter
4. Poszukiwanie pracy w zróżnicowanych źródłach
5. Obsługa GPS i mapy w poszukiwaniu lokalizacji w terenie

14

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Znajomość teorii autoprezentacji
• Wiedza na temat zasad kultury związanych z wyglądem
i zachowaniem na forum publicznym

UMIEJĘTNOŚCI

• Praktyczna umiejętność przygotowania własnego wystąpienia publicznego
• Skuteczne wystąpienia publiczne
• Umiejętność dopasowania własnych zachowań i autoprezentacji
do pełnionej roli
• Umiejętność oferowania własnej pracy w instytucjach pracy,
znalezienia oferty pracy i skutecznej nań odpowiedzi
• Umiejętność planowania pracy w terenie, poruszania się wg wskazówek
po mapie i w terenie

KOMPETENCJE

• Samodzielność w skutecznej autoprezentacji
• Samodzielność w nawiązaniu relacji z respondentem i prowadzeniu jej w
trakcie badania
• Pozyskanie zaufania respondenta poprzez skuteczne wykorzystanie technik
komunikacji i autoprezentacji
• Napisanie oferty własnej pracy dla instytucji pracy
• Odnalezienie respondenta w terenie i skuteczna nawigacja
METODY PRACY
• wykład interaktywny
• warsztaty w grupie z kamerą
• ćwiczenia w diadach
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BLOK
TEMATYCZNY II

TEMATY

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1. Obsługa i wykorzystanie w pracy ankietera sprzętów ITC
a. Komputer i laptop (+ peryferia – drukarka, skaner)
b. Urządzenia audio-video do rejestracji przebiegu
badania – dyktafon, kamera
c. Urządzenia wspomagające – GPS, telefon komórkowy
typu smartfon, tablet
ITC w pracy
ankietera

2. Obsługa i wykorzystanie w pracy ankietera programów
komputerowych
a. MS Office
b. Programy do obsługi mediów
c. E-mail
d. Przeglądarki internetowe
e. Wyszukiwarki interentowe
f. Komunikatory
g. Portale społecznościowe
h. CATI Support
i. Ankiety on—line

28

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

• Znajomość działania sprzętu i programów wykorzystywanych
w pracy ankietera
• Znajomość podstawowych procedur i zadań realizowanych za pomocą
programów

UMIEJĘTNOŚCI

• Umiejętność zastosowania narzędzi ITC do zadań ankieterskich
• Umiejętność samodzielnego przygotowania lub przetworzenia danych pozyskanych od respondentów (np. wpisania danych z wypełnionych kwestionariuszy do pliku komputerowego lub programu do wpisywania danych)
• Umiejętność komunikowania się za pomocą narzędzi ITC
• Umiejętność przeszkolenia innej osoby w zakresie obsługi programu do
samoankietowania (np. ankieta on-line)

KOMPETENCJE

• Skuteczne i samodzielne korzystanie z narzędzi ITC w procesie ankietowania
METODY PRACY
• wykład interaktywny
• ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem narzędzi ITC
• ćwiczenia w diadach z wykorzystaniem narzędzi ITC

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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BLOK
TEMATYCZNY III

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

1. Podstawy badań rynkowych i społecznych
a. Słownik badań
b. Metody badań ilościowych i jakościowych
c. Techniki i narzędzia badawcze
d. Przetwarzanie danych
2. Efektywne techniki ankietowania
a. Pozyskanie respondenta
b. Sposoby prowadzenia wywiadu w podstawowych
		 technikach ilościowych (PAPI, CAPI,CATI)
c. Sposoby prowadzenia wywiadu w podstawowych
		 technikach jakościowych (FGI, IDI)
d. Problemy w pracy ankietera/koszty emocjonalne/stress
e. Zróżnicowanie pracy z respondentem prywatnym
		 oraz instytucjonalnym
3. Zapis danych uzyskanych w procesie ankietowania
(pytania zamknięte, pytania otwarte, pogłębianie)
a. kodowanie pytań otwartych

Metodologia
badań
i techniki
ankietowania

4. Błędy w procesie ankietowania
a. Efekty ankieterskie
b. Błędy wynikające z nieprawidłowej komunikacji
		 lub interpretacji

68

5. Zasady pracy ankietera i etyka
a. Kodeks ESOMAR
b. Ustawa o ochronie danych osobowych
c. Lista Robinsona
d. Kodeks pracy i cywilny
6. Kontrola pracy ankietera
e. Metody kontroli
f. Program PKJPA
7. Logistyka ankietera
a. Planowanie pracy w terenie
b. Dotarcie do respondenta
c. Harmonogram pracy
d. Wykorzystanie narzędzi planowania pracy
		 (mapa, bazy danych, ITC, GPS)
8. Współpraca z koordynatorem sieci ankieterów/badaczem
9. Współpraca z innymi ankieterami
10. Rozliczenia i księgowość w pracy ankietera
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EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

• Znajomość słownictwa wykorzystywanego w branży
• Znajomość metod i technik badań jakościowych i ilościowych
• Znajomość typowych narzędzi stosowanych w badaniach
(kwestionariusze i pomoce do nich)
• Wiedza na temat procesu prowadzenia wywiadów, zapisu ich efektów,
zasad etycznych oraz procedur kontrolnych

UMIEJĘTNOŚCI

• Kognitywna i praktyczna umiejętność przygotowania logistyki pracy w terenie
• Praktyczna umiejętność pozyskania respondenta
• Praktyczna umiejętność przeprowadzenia wywiadu typowymi technikami
z wykorzystaniem typowych narzędzi
• Praktyczna umiejętność zapisu uzyskanych danych
• Umiejętność kontroli i minimalizowania błędów w pracy ankieterskiej
• Umiejętność rozliczenia zadania i powierzonych środków

KOMPETENCJE

• Skuteczne, prawidłowe i samodzielne pozyskanie danych od respondentów
zgodnie z wytycznymi i zasadami
METODY PRACY
•
•
•
•

wykład interaktywny
ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem narzędzi papierowych i ITC
ćwiczenia w diadach z wykorzystaniem narzędzi papierowych i ITC
ćwiczenia w diadach w terenie

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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Podsumowanie i modyfikacje szkolenia
„Realizator badań rynkowych i społecznych”
1. Zajęcia tematyczne prowadzono w dniach 10
września – 16 października 2012 z egzaminem
kończącym w dniu 17 października 2012 roku.
2. Zajęcia tematyczne odbyły się zgodnie z harmonogramem zarówno merytorycznym jak
osobowym. Ich termin był dobrany bardzo dobrze – pozwalał bowiem realizować zadania
w terenie, przy dość sprzyjających warunkach
atmosferycznych (relatywnie długi dzień, duże
prawdopodobieństwo pogodnych dni).
3. Terminy zajęć (3 kolejne dni tygodnia) – były
korzystne dla prowadzących, niemniej dla
uczestników szkolenia (zwłaszcza dojeżdżających spoza Wrocławia) dość męczące – w przypadku upowszechniania i włączania warto rozważyć rozdzielenie zajęć w danym tygodniu
dniem przerwy.

Uczestnicy szkolenia
– podsumowanie
1. Szkoleniem objęto 10 osób, w tym 1 mężczyzna.
2. Uczestnicy szkolenia byli zmotywowani, chętni
do współpracy oraz otwarci na nowe treści.
3. Stan zdrowia oraz sprawność uczestników
w zakresie motorycznym, poznawczym i sensorycznym były wystarczające do celów oraz
wymagań szkolenia. Najpoważniejszą prze-

40

szkodą dla części osób była konieczność przebywania w pozycji siedzącej podczas większości zajęć także praktycznych (prowadzonych
przy komputerze lub biurku). Mający kłopoty
zdrowotne z kręgosłupem lub krążeniem narzekali na statyczność zajęć i trudności z utrzymaniem uwagi.
4. Uczestnicy zajęć prezentowali na ogół minimalne umiejętności pracy z komputerem, co
poważnie utrudniało prowadzenie zajęć specjalistycznych. Najważniejszym problemem
była sprawność w posługiwaniu się klawiaturą
oraz obsługa podstawowych funkcji Windows
i MS Office. W rezultacie część godzin przeznaczonych w założeniu na naukę specjalistycznego oprogramowania oraz wykorzystanie go
w praktyce trzeba było przeznaczyć na ćwiczenia w zakresie podstawowej obsługi komputera.
• Wskazane jest wdrożenie zajęć poprawiających
i ujednolicających umiejętności pracy z komputerem PRZED zajęciami specjalistycznymi. Przydatny byłby kurs szybkiego pisania na klawiaturze.

Pakiet „Doświadczony pracownik”

BLOK:
			

Praca z komputerem i MS Office powinien
obejmować minimum:

• uruchamianie i zamykanie komputera
• uruchamianie i obsługa Windows
• uruchamianie i obsługa MS Office (Word, Excel)
(nowy dokument, zmiany, zapis, usuwanie, wstawianie obiektów
– tabele, obrazy, itp.)
• szybkie pisanie, w tym skróty klawiaturowe

5. Uczestnicy szkolenia prezentowali zróżnicowany poziom umiejętności społecznych w tym
komunikacji z innymi. W rezultacie w trakcie
ćwiczeń praktycznych – zwłaszcza w metodach wymagających osobistych kontaktów
– prezentowali niejednakowy poziom odwagi
i skuteczności w pozyskiwaniu respondentów
do badań. Ograniczało to możliwości pozyskiwania realnych obcych respondentów i tym
samym sprawdzenie własnych umiejętności
i przećwiczenie ich w realnych warunkach.

BLOK:

Zależnie od
programu
ogólnego
min. 20 godzin

Warsztat

• Wskazane jest wprowadzenie w trakcie wstępnych zajęć elementów komunikacji międzyludzkiej w tym wspomagania asertywności
z kontaktach z innymi w realizowaniu zadań.
Ćwiczenia te pozwolą uczestnikom szkolenia lepiej poznać swoje atuty i ograniczenia
i ukierunkować na wybór technik ankietowania
bardziej adekwatnych do własnej osobowości
i umiejętności. Dodatkowo pomogą poznać
i wdrożyć w relacje techniki ułatwiające kontakt
i zwiększające jego skuteczność. Sugerowana
liczba godzin – minimum 14, forma – warsztat.

Komunikacja międzyludzka i autoprezentacja

• asertywność w realizacji ról zawodowych
• poznanie technik wpływu społecznego
• wykorzystanie własnych atutów w nawiązywaniu kontaktów
oraz osiąganiu celów istotnych w pracy ankietera
(jak np. pozyskanie osoby do badań)

14 godzin
(mogą być
realizowane
poza zajęciami
specjalistycznymi
w ramach zajęć
wstępnych)

Warsztat

Program szkolenia
– podsumowanie

Infrastruktura
i miejsce szkolenia

Treści programowe zaplanowane w szkoleniu zostały zrealizowane zgodnie z planem. W trakcie
okazało się jednak, że wskazane są pewne zmiany
usprawniające całość szkolenia i ułatwiające osiągnięcie celów – zmiana kolejności zajęć oraz modyfikacja czasu przeznaczonego na poszczególne treści szkolenia. W szczególności część zajęć
z bloku „ICT w pracy ankietera” należy włączyć do
bloku „Metodologia badań i techniki ankietowania”, co pozwoli usprawnić szkolenie w zakresie
elektronicznych form kontaktu z respondentami.
Warsztat z zakresu techniki CATI – przynajmniej
jeden dzień – należy prowadzić w realnych warunkach – w wynajętym na czas szkolenia studio
CATI.

1. Miejsce szkolenia generalnie spełniało wymagania większości tematów i zajęć.
2. Jedyna istotna sugestia to prowadzenie przynajmniej części zajęć z zakresu wywiadów CATI
w realnym studio pozwalającym na sprawdzenie własnego funkcjonowania w tych warunkach.
3. Ze względu na wykorzystanie komputerów
i sieci na większości zajęć konieczne jest zapewnienie stałego i szybkiego łącza internetowego w trakcie wszystkich tych zajęć. Niezbędne
jest także sprawdzenie działania komputerów
przed każdymi zajęciami.

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+

41

4. Sala, w której prowadzono szkolenie była nieco zbyt mała do zajęć praktycznych – ćwiczeń
z prowadzenia wywiadów typu PAPI i IDI.
W szczególności nie pozwalało to na zapewnienie intymności w trakcie wywiadu ze wzglę-

du na małą odległość miedzy stolikami. Nie jest
to znaczne utrudnienie, ale jeśli możliwe jest
zapewnienie większej powierzchni sali ćwiczeniowej, ułatwiłoby to organizację zajęć praktycznych.

Proponowane zmiany w programie szkolenia – zajęcia specjalistyczne
Opisane poniżej propozycje zmian zostały uwzględnione w programie szkolenia scharakteryzowanym
w pierwszej części.
• Sugestia zmian jak w tabeli poniżej.

TEMATYKA
BLOK:

ICT w pracy ankietera

• obsługa programów i funkcji komputera przydatnych w pracy ankietera (przeglądarki, wyszukiwarki, poczta e-mail, MS Office, nagrywanie CD/ DVD,
zgrywanie plików, itp.)
• obsługa urządzeń przydatnych w pracy ankietera (dyktafon, kamera, laptop, pendrive, modem
internetowy, GPS, urządzenia typu touch screen –
tablety, smartfony, itp.)

BLOK:

metodologia badań i techniki ankietowania

LICZBA GODZIN
28
(Uprzednio 40.
12 godzin przeniesione
do bloku Metodologia
badań i techniki
ankietowania oraz
współpraca
z instytucjami
rynku pracy)

FORMA SZKOLENIA

Wykład + ćwiczenia

68
(Uprzednio 60 godzin.
8 godzin przeniesione
z bloku ICT)

1. Metodologia badań ilościowych i jakościowych,
próba badawcza – podstawy teoretyczne

6

Wykład aktywizujący
słuchaczy

2. Techniki i narzędzia ankietowania
– podstawy teoretyczne

6

Wykład aktywizujący
słuchaczy

6

Wykład + ćwiczenia –
praca z narzędziami ICT
pozyskiwania danych
i ich zapisu (np. dyktafon, MS Office – Word,
Excel)

6

Ćwiczenia
– praca z narzędziami ICT pozyskiwania
danych i ich zapisu
(np. dyktafon, MS Office – Word, Excel)

6

Ćwiczenia
– praca z narzędziami
typu papier i ołówek
oraz ICT
– netbook/ laptop lub
tablet

3. Dane w badaniach – pozyskiwanie, zapis
i wykorzystanie do analiz

4. Techniki ankietowania jakościowe w praktyce
– IDI

5. Techniki ankietowania ilościowe w praktyce
– techniki klasyczne – PAPI i CAPI
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TEMATYKA
6. Techniki ankietowania ilościowe w praktyce
– CATI

LICZBA GODZIN

FORMA SZKOLENIA

12

Ćwiczenia – praca
w studio CATI

6

Ćwiczenia – praca
z narzędziami ICT pozyskiwania danych i ich
zapisu (np. kamera)

8. Pozyskiwanie respondentów do badań
– bazy danych, rekrutacja z ulicy, rekrutacja
telefoniczna, metody kuli śnieżnej

4

Wykład oraz ćwiczenia
– praca z narzędziami ICT pozyskiwania
respondentów oraz
bazami danych (np.
w Excel)

9. Realizacja badań wg wytycznych badacza
/ koordynatora

8

Ćwiczenia w terenie
– praca z wybranymi
narzędziami

10. Rozliczanie zadań i pracy

8

Wykład + ćwiczenia
– (praca z narzędziami
ICT)

14 (uprzednio 10, a 4
godziny przeniesione
z bloku ICT)

Ćwiczenia

7. Techniki ankietowania inne
– Mystery shopping, audyt detaliczny,
obserwacje

BLOK:
		

współpraca z instytucjami pracy
oraz pracodawcami

• przygotowanie CV
• aktywne poszukiwanie ofert pracy
• autoprezentacja w kontaktach z pracodawcami

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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Lokalny animator sportu

Wrocław, 2013

Lokalny
animator sportu

Wprowadzenie
Program obejmuje szkolenie prowadzące do uzyskania kwalifikacji pozwalających na planowanie,
organizację i koordynację działań w zakresie realizacji imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i osób starszych.
Program szkolenia podnosi kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, negocjacji, programowania imprez sportowych, opracowywania
scenariuszy imprez z uwzględnieniem podstawowej wiedzy z zakresu promocji i oprawy widowisk
sportowych.

towych oraz promowanie produktów sportowych,
• nabycie praktycznej umiejętności opracowania
scenariusza imprezy sportowej z uwzględnieniem ceremoniału otwarcia i zamknięcia oraz
imprez towarzyszacych,
• zapoznanie z podstawowymi zasadami marketingu sportowego w kontekście wartości dodanej do produktu sportowego,
• wyposażenie uczestników w wiedzę na temat
budowania zespołów projektowych i pracy
w grupie.

Cel ogólny programu
Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie
realizacji podstawowych funkcji planowania, organizowania i koordynowania przedsięwzięciem
sportowym. Wyposażenie uczestników programu
w wiedze niezbędną do promowania organizowanych imprez sportowych.

Cele szczegółowe
• nabycie praktycznej umiejętności planowania
imprez sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem cech harmonogramów,
• wyposażenie uczetników programu w podstawowe narzędzia promocji widowisk spor-
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Innowacyjność opracowanego
programu w odniesieniu
do grupy 50+
Innowacyjność w odniesieniu do grupy 50+ polega na uznaniu wartości doświadczenia osób 50+
w realizacji wszelkich działań, w tym kreatywnego prowadzenia imprez sportowych w oparciu
o kluczowe kompetencje grupy 50+, takie jak:
• solidna praca,
• lojalność,
• stabilność zawodowa,
• brak ograniczenia czasu pracy,
• potrzeba samorealizacji,
• potrzeba bycia użytecznym.
Innowacyjność programu polega również na
wyposażeniu uczestników w narzędzia wysokiej
samooceny i przełamywaniu barier stereotypów
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społecznych na temat tej grupy wiekowej, jako
mało aktywnej, mało kreatywnej, bez znajomości nowych technologii na wysoko aktywną, kreatywną i samodzielną w działaniach.
Proponowana tematyka szkolenia
jest także szansą dla uczestników na:
• rozszerzenie zasięgu poszukiwania pracy i możliwości pozyskiwania zatrudnienia na zlecenia
(eventy sportowe jako imprezy towarzyszące),
• program pomaga uzyskać kwalifikacje pozwalające na pozyskiwanie zleceń u różnych zleceniodawców, także pochodzących z innych
miejscowości,
• daje szansę na samo zatrudnienie dla osób
odrzucanych/ nie akceptowanych przez pracodawców lokalnych,
• istnieje możliwość pozyskiwania zleceń z różnych źródeł, co oznacza możliwość uzyskania
wyższych dochodów,
• program daje możliwość przekwalifikowania
osób mających wstępnie predyspozycje do
pracy w charakterze organizatora i koordynatora imprez sportowych dla byłych nauczycieli
i wychowawców, trenerów, instruktorów, opiekunów kolonijnych pracowników placówek wychowawczych, itp.

Potencjalni uczestnicy
(kto powinien brać udział w szkoleniu):
• osoby o wykształceniu wyższym lub średnim,
• posiadający dobre umiejętności komunikacji
z innymi,
• kobiety i mężczyźni,
• osoby z zainteresowaniami sportowymi,
• dobrze widziane osoby z uprawnieniami
instruktorskimi,
• bezrobotni nauczyciele, instruktorzy sportu
i rekreacji, trenerzy różnych dyscyplin sportu,
opiekunowie kolonijni,
• sprawni fizycznie – wystarczająca ogólna
sprawność,
• wskazana podstawowa znajomość obsługi
komputera.

Sylwetka absolwenta szkolenia
Uczestnik po ukończeniu szkolenia posiada umiejętności organizacji i koordynacji przedsięwzięć
o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Posiada wiedzę niezbędną do tworzenia scenariuszy
imprez sportowych oraz organizacji i koordynacji
imprez towarzyszących z uwzględnieniem elementów promocji. Animator sportu po ukończeniu kursu jest osobą, która potrafi zaktywizować
środowisko lokalne w zakresie propagowania imprez z promocja zdrowia przez ruch.

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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Absolwent kursu może samodzielnie organizować i zarządzać przedsięwzięciami sportowymi
na zasadach komercyjnych, jest również gotowy do pracy w działach organizacji imprez, np.
ośrodków sportu i rekreacji, domów kultury, klubów rekreacyjnych, lokalnych stowarzyszeń i organizacji, których celem jest propagowanie kultury fizycznej.

Absolwent szkolenia to osoba mająca
umiejętności i kwalifikacje w 2 obszarach:
1. Komunikacja społeczna i autoprezentacja
• Jest odważny w kontaktach społecznych,
• Zna swoją wartość i potrafi być asertywny,
• Potrafi sprawnie zaprezentować swoją ofertę
i pozyskać współpracowników,
• Potrafi wykorzystać zasady perswazji
i jest skuteczny,
• Potrafi sprawnie nawiązać kontakt
z potencjalnymi instytucjami jako partnerami
biznesowymi,
• Potrafi w podstawowym zakresie poprowadzić negocjacje w zakresie pozyskania sponsora, pozyskania współpracowników, uzyskania
wsparcia władz lokalnych itp.

Możliwości zatrudnienia
w przyszłości (gdzie)
Rynek oferuje szereg możliwości zatrudnienia:
• ośrodki sporu i rekreacji,
• domy kultury,
• organizatorzy wypoczynku
letniego i zimowego,
• kluby szkolne,
• fundacje,
• stowarzyszenia sportu.
Zatrudnienie w formie
• samo zatrudnienia,
• kontraktu,
• umowy zlecenie i o dzieło,
• umowy o pracę.

2. Realizacja scenariuszy imprez sportowych
• Posiada wiedzę z zakresu podstaw układania
harmonogramów,
• Posiada podstawową wiedzę planowania
poszczególnych etapów imprezy sportowej,
• Potrafi pozyskać osoby do zespołu,
z którym zrealizuje imprezę,
• Potrafi przygotować zakres zadań i funkcji dla
poszczególnych osób w projekcie,
• Potrafi dokonywać wyboru miejsca i czasu na
realizację wybranych imprez sportowych i towarzyszących,
• Potrafi zaplanować dostępne narzędzia promocji i pozyskać drobnych sponsorów,
• Potrafi samodzielnie opracować harmonogram
finansowy imprezy i rozliczyć go,
• Potrafi aktywizować społeczności lokalne do
uczestniczenia w rekreacji na różnych poziomach sprawności,
• Zna zasady bezpieczeństwa imprez masowych.
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TYTUŁ SZKOLENIA

ANIMATOR IMPREZ SPORTOWYCH
WIEDZA
• zasady tworzenia scenariuszy małych przedsięwzięć sportowych
• zasady, metody i techniki promocji imprez sportowych
• zasady budowania oferty sponsorskiej
• struktura i środki oraz umiejętności potrzebne do organizacji
imprez sportowych

Efekty szkolenia
na poziomie całego
programu

UMIEJĘTNOŚCI
• planowanie i realizacja imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym
• praca projektowa – podział funkcji i zadań w projekcie
• promocja imprezy
• projektowanie budżetów imprez
KOMPETENCJE
• samodzielne projektowanie przedsięwzięć sportowych
• projektowanie imprez towarzyszących
• oprawa marketingowa realizowanych imprez sportowych

Grupa docelowa

12-15 osób/ nieaktywni zawodowo 50+

Liczba godzin
na 1 słuchacza

110 godzin

Miejsce / organizator
szkolenia

Dobre Kadry. Centrum badawczo szkoleniowe sp. z o.o.

Autor programu
szkolenia

dr Aneta Stosik

RAMOWY PROGRAM
TEMATY

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1. Specyfika lokalnej imprezy sportowej

5

2. Projektowanie scenariuszy imprez sportowych

10

3. Organizacja imprez sportowych

15

4. Promocja i sponsoring, współpraca z lokalnymi instytucjami

15

5. Gry i zabawy ruchowe w rekreacji

25

6. Organizacja turnieju i meczu brydżowego, szachowego itp

15

7. Zasady bezpieczeństwa podczas imprez masowych – Pierwsza pomoc

10

8. Zasady negocjacji – rozmowy sponsorskie

15

Suma godzin

110

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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BLOK
TEMATYCZNY I

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

Specyfika
lokalnej
imprezy
sportowej

1. Zasady i formy organizacji imprez sportowych
o charakterze lokalnym
2. Społeczności lokalne – specyfika

5

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Wiedza na temat zasad organizacji imprez o charakterze lokalnym.
Wyposażenie w podstawową wiedzę z zakresu charakterystyki
społeczności lokalnych

UMIEJĘTNOŚCI

• Umiejętność wykorzystania możliwości współpracy z władzami lokalnymi
przy realizacji imprez o charakterze lokalnym

KOMPETENCJE

• Wskazanie na mocne strony społeczności lokalnych, wykorzystanie wiedzy
na temat potrzeb rekreacyjnych w środowisku lokalnym
METODY PRACY
• seminarium

BLOK
TEMATYCZNY II

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

Projektowanie
scenariuszy imprez
sportowych

1. Zasady projektowania scenariuszy wybranych imprez
sportowych – metody, techniki planowania
2. Praca grupowa w projektowaniu imprez sportowych
3. Metodyka pracy grupowej – twórcze rozwiązywanie
problemów
4. Elementy scenariuszy imprez sportowych – struktura

10

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Zasady planowania imprez sportowych
• Cechy dobrego scenariusza imprezy sportowej
• Metodyka pracy projektowej

UMIEJĘTNOŚCI

• Opracowanie scenariusza imprezy sportowej
• Tworzenie zespołów projektowych w oparciu o metodykę pracy projektowej

KOMPETENCJE

• Planowanie i organizacja i imprezy w oparciu o scenariusz i harmonogram
METODY PRACY
• ćwiczenia
• warsztat
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BLOK
TEMATYCZNY III

Organizacja
imprez
sportowych

TEMATY

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1. Ważniejsze funkcje i obowiązki przy organizacji
przedsięwzięcia sportowego
2. Przebieg typowego przygotowania projektu organizacji
zawodów sportowych
3. Podstawowe zasady sędziowania w turniejach/meczach
4. Regulamin przedsięwzięcia sportowego
5. Opracowanie programu
6. Protokół i ceremoniał sportowy
7. Wzory pism, zamówień, dokumentacji itp.

15

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Struktura i środki oraz umiejętności potrzebne do organizacji
przedsięwzięć sportowych

UMIEJĘTNOŚCI

• Opracowanie regulaminu przedsięwzięcia sportowego
• Opracowanie preliminarza finansowego przedsięwzięcia sportowego
• Opracowanie regulaminów imprezy sportowej

KOMPETENCJE

• Zaprojektowanie scenariusza imprezy sportowej z uwzględnieniem
wszystkich elementów organizacyjnych wydarzenia
METODY PRACY
• warsztat, seminarium
• ćwiczenia

TEMATY

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1. Podstawowe zasady marketingu w imprezach sportowych
2. Techniki promocji w przedsięwzięciach sportowych
3. Imprezy towarzyszące jako element wartości dodanej
4. Sponsoring sportowy Struktura oferty sponsorskiej
– wg zasad współpracy z lokalnymi instytucjami

15

BLOK
TEMATYCZNY IV

Promocja
i sponsoring,
współpraca
z lokalnymi
instytucjami

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Podstawowe metody i techniki promocyjne w sporcie
• Zasady budowania oprawy marketingowej imprez sportowych
• Podstawy zasad sponsoringu sportowego

UMIEJĘTNOŚCI

• Projektowanie planów promocji imprez sportowych
• Umiejętność wyboru skutecznych technik reklamy i promocji imprez
sportowych

KOMPETENCJE

• Budowanie strategii promocji z elementami wartości dodanej
• Przygotowanie do rozmowy z potencjalnym sponsorem oraz
przygotowaniem oferty sponsorskiej
METODY PRACY
• wykład interaktywny
• warsztat

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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BLOK
TEMATYCZNY V

Gry i zabawy
ruchowe
w rekreacji

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

1. Gry i zabawy w rekreacji
2. Gry i zabawy jako podstawa budowania scenariuszy
w imprezach sportowych
3. Zasady imprez towarzyszących
4. Wybrane gry i zabawy – zasady, formy, metodyka

25

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Zasady wykorzystywania gier i zabaw w kreowaniu imprez sportowych
i imprez towarzyszących
• Zasady gier i zabaw towarzyszących

UMIEJĘTNOŚCI

• Kreowanie scenariuszy imprez towarzyszących w oparciu
o gry i zabawy rekreacyjne

KOMPETENCJE

• Zastosowanie form i zabaw przy organizacji imprez
o charakterze rekreacyjnym
METODY PRACY
• ćwiczenia
• warsztaty

BLOK
TEMATYCZNY VI

Organizacja
turnieju i meczu
brydżowego,
szachowego itp.

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

1. Podstawy organizacji turniejów
2. Opracowanie zasad i regulaminów na przykładzie
turniejów szachowych i brydżowych
3. Opracowanie scenariusza imprezy
4. Dokumentacja turnieju i zasady rozgrywek
5.	Finansowanie i rozliczanie turniejów

15

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Zasady planowania imprezy typu turniej szachowy, mecz brydżowy
• Zasady opracowania harmonogramu gier

UMIEJĘTNOŚCI

• Opracowanie planu gier
• Opracowanie regulaminu rozgrywek

KOMPETENCJE

• Organizacja i koordynacja imprezy typu mecz i turniej w oparciu
o opracowany scenariusz imprezy sportowej
METODY PRACY
• ćwiczenia
• warsztaty
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BLOK
TEMATYCZNY VII

TEMATY

ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
– PIERWSZA POMOC

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1. Zasady bezpieczeństwa w trakcie imprez sportowych
2. Udzielanie pierwszej pomocy

10

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas imprez sportowych
• Zabezpieczenie imprezy – zasady BHP

UMIEJĘTNOŚCI

• Udzielanie pierwszej pomocy

KOMPETENCJE

• Zabezpieczenie imprezy sportowej wg zasad BHP i zasad imprez masowych
METODY PRACY
• ćwiczenia
• warsztaty

BLOK
TEMATYCZNY VIII

TEMATY

Zasady negocjacji
– rozmowy
sponsorskie

1. Przygotowanie scenariusza negocjacji
2. Techniki negocjacyjne
3. Zasady negocjacji sponsorskich

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

15

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Zasady negocjacji podczas rozmów biznesowych.
• Techniki negocjacyjne

UMIEJĘTNOŚCI

• Prowadzenie rozmów w oparciu o zasady negocjacji

KOMPETENCJE

• Wybór technik negocjacyjnych
METODY PRACY
• warsztaty

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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Podsumowanie i modyfikacja szkolenia
„Lokalny animator sportu”
Program obejmował szkolenie prowadzące do
uzyskania kwalifikacji pozwalających na planowanie, organizację i koordynację działań w zakresie
realizacji imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i osób starszych.
Program zakładał podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, negocjacji,
programowania imprez sportowych, opracowywania scenariuszy imprez z uwzględnieniem podstawowej wiedzy z zakresu promocji i oprawy widowisk sportowych.
W świetle zajęć programowych trzeba powiedzieć, że zrealizowano większość zadań i założonych celów. Należałoby jednak zwiększyć liczba
godzin w programie o elementy przygotowania
profesjonalnych projektów sponsoringowych,
w tym oferty sponsorskiej oraz warsztatów z negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Wydaje się
również zasadne zwiększenie liczby godzin z zakresu marketingu imprez sportowych. Należy także uwzględnić drobne zmiany w realizacji praktyk.
Celem ogólnym programu było przygotowanie
uczestników szkolenia do samodzielnej organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych. Nabycie
wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji podstawowych funkcji planowania, organizowania
i koordynowania przedsięwzięciem sportowym.
Wyposażenie uczestników programu w wiedzę
niezbędną do promowania i organizowanych imprez sportowych.
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Po testowej edycji programu trzeba uznać, że
uczestnicy są w stanie samodzielnie przygotować scenariusz imprezy sportowej, zrealizować jej
przebieg, w oparciu o przygotowany szczegółowy
harmonogram. Najtrudniejszą dla uczestników
częścią było planowanie budżetu i planowany
udział sponsorów. Jednakże uczestnicy kursu doskonale radzą sobie z funkcją delegowania uprawnień decyzyjnych i potrafią wydzielać funkcję na
zasadzie outsourcingu, stąd będąc w tej kwestii
mniej samodzielni uważa się to za atut.
Cele szczegółowe zostały zrealizowane w większości poniższych założeń:
• nabycie praktycznej umiejętności planowania
imprez sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem cech harmonogramów – w pełni zrealizowany,
• wyposażenie uczestników programu w podstawowe narzędzia promocji widowisk sportowych oraz promowanie produktów sportowych
– ten cel wymaga doskonalenia i zwiększenia
wymiaru godzin w programie,
• nabycie praktycznej umiejętności opracowania
scenariusza imprezy sportowej z uwzględnieniem ceremoniału otwarcia i zamknięcia oraz
imprez towarzyszących – w pełni zrealizowany,
• zapoznanie z podstawowymi zasadami marketingu sportowego w kontekście wartości dodanej do produktu sportowego – ten zakres zajęć
należałoby zwiększyć w programie,
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• wyposażenie uczestników w wiedzę na temat
budowania zespołów projektowych i pracy
w grupie – można zwiększyć liczbę zajęć, ale
nie jest to bezwzględnie wymagane.
Zdecydowanie należy stwierdzić, że możliwa
jest i w pełni zrealizowana została innowacyjność w odniesieniu do grupy 50+. Grupa wiekowa osób 50+ jest zdolna do realizacji wszelkich
działań, w tym kreatywnego prowadzenia imprez
sportowych w oparciu o kluczowe kompetencje,
takie jak:
• solidna praca,
• lojalność,
• stabilność zawodowa,
• brak ograniczenia czasu pracy,
• potrzeba samorealizacji,
• potrzeba bycia użytecznym.
Innowacyjność programu polegała również na
wyposażeniu uczestników w narzędzia wysokiej
samooceny i przełamywaniu barier stereotypów
społecznych na temat tej grupy wiekowej, jako
mało aktywnej, mało kreatywnej, bez znajomości nowych technologii na wysoko aktywną, kreatywną i samodzielną w działaniach. Realizacja
programu wskazała, że proponowana tematyka
szkolenia jest także szansą dla uczestników na:
• rozszerzenie zasięgu poszukiwania pracy i możliwości pozyskiwania zatrudnienia na zlecenia
(eventy sportowe jako imprezy towarzyszące),
• uzyskanie kwalifikacji pozwalających na pozyskiwanie zleceń u różnych zleceniodawców,
także pochodzących z innych miejscowości,
• samozatrudnienie,
• pozyskiwanie zleceń z różnych źródeł, co oznacza możliwość uzyskania wyższych dochodów,
• przekwalifikowanie do pracy w charakterze organizatora i koordynatora imprez sportowych
dla byłych nauczycieli i wychowawców, trenerów, instruktorów, opiekunów kolonijnych pracowników placówek wychowawczych, itp.

gólnych członków i efektywniejsze wykorzystanie
środków przeznaczonych na realizację szkolenia.
Stąd potencjalni uczestnicy (kto powinien brać
udział w szkoleniu), to:
• osoby o wykształceniu wyższym lub średnim,
• posiadający dobre umiejętności komunikacji
z innymi,
• osoby otwarte na pracę z innymi,
• osoby kreatywne i twórcze, otwarte na zmiany,
• osoby z doświadczeniem w organizacji imprez,
• kobiety i mężczyźni,
• osoby z zainteresowaniami sportowymi,
• dobrze widziane osoby z uprawnieniami instruktorskimi,
• bezrobotni nauczyciele, instruktorzy sportu
i rekreacji, trenerzy różnych dyscyplin sportu,
opiekunowie kolonijni,
• sprawni fizycznie – wystarczająca ogólna
sprawność,
• wskazana podstawowa znajomość obsługi
komputera.
Wprowadzono korektę realizacji programu, ze
szczególnym uwzględnieniem realizacji praktyk,
które powinny być praktyczną możliwością wykorzystania nabytych umiejętności. Zaleca się formy
współuczestniczące, typu obserwacja, hospitacja,
współorganizacja w wybranych elementach organizacji imprezy.
Podsumowując realizację programu Animator imprez sportowych, dla grupy 50+ należy uznać, że
projekt został w pełni zrealizowany. Wszystkie zamierzone cele zostały osiągnięte. Z tego względu
przedłożyć ten program należy do upowszechniania i włączania.

W tym miejscu warto inwestować w osoby, które
są kreatywne, twórcze, otwarte i potrafią tworzyć
pozytywne relacje w pracy grupowej. Proponuje
się wprowadzić już na etapie procesu rekrutacji
i selekcji do grupy odpowiednie narzędzia, które
zdiagnozują wymagane cechy. Tworzy to możliwość lepszego wykorzystania potencjału poszcze-
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Profesjonalny opiekun/ka
osób zależnych

Wrocław, 2013

Profesjonalny
opiekun/ka
osób zależnych

Wprowadzenie

Cel ogólny programu

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa,
brak miejsc w ośrodkach specjalistycznych dla
osób niepełnosprawnych, brak miejsc w żłobkach
czy przedszkolach, jak również sytuacja, praktycznie nie istniejąca już rodzin wielopokoleniowych,
mieszkających razem, to problemy które co raz
bardziej dotykaj naszego życia codziennego. Niestety tak obecnie wygląda rzeczywistość wielu rodzin, które borykają się z faktem braku możliwości otoczenia opieką swoich bliskich takiej opieki
wymagających.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niesie potrzeba zabezpieczenia podstawowych potrzeb związanych z opieką nad osobą zależną,
a w szczególności nad dzieckiem, osobą niepełnosprawną i/lub starszą, zasadne staje się przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla profesjonalnego opiekuna osoby zależnej. Przy czym
należy podkreślić, że w tym charakterze pracy
sprawdzają się zazwyczaj osoby po 50 roku życia,
najczęściej występujące na naszym rynku pracy
jako poszukujące pracy.
Program przedstawia szkolenie prowadzące do
uzyskania kwalifikacji – umiejętności pozwalających na wykonywanie pracy w zakresie sprawowania opieki nad osobami zależnymi. Przy czym
zależność osób pod opieką podyktowana jest
wiekiem i /lub ich stopniem niepełnosprawności.

Społeczeństwo w Polsce boryka się z problemami
zapewnienia opieki nad osobami zależnymi. Zapewnienie tego rodzaju opieki nad osobą zależną
w środowisku staje się, w chwili obecnej, priorytetem. Jesteśmy przekonani, że umiejętności zdobyte podczas kursu profesjonalny opiekuna osoby zależnej pozwolą w przyszłości uczestnikom
projektu znaleźć zatrudnienie jako opiekunowie
w środowisku zamieszkania osoby zależnej (w domach, w Ośrodkach Pomocy Społecznej, na oddziałach Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, czy
oddziałach szpitalnych). Uczestnikom szkolenia
zostanie przekazana podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii dotyczących poszczególnych etapów życia człowieka. Uzyskają kompetencje i umiejętności pozwalające na właściwą
organizację opieki nad osobą zależną. Pozyskana wiedza umożliwi im prawidłową i efektywna
współpracę z instytucjami, organizacjami czy osobami indywidualnymi działającymi na rzecz osób
zależnych.
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Cele szczegółowe
Cele szczegółowe należy postrzegać w perspektywie zmniejszenie bezrobocia wśród osób po
pięćdziesiątym roku życia oraz przygotowanie
wartościowych i oddanych pracowników w profesji obecnie deficytowej dla rynku pracy, a w szczególności:

Pakiet „Doświadczony pracownik”

– przeprowadzenie naboru uczestników szkolenia wśród osób bezrobotnych w wieku
50+ z wykształceniem zawodowym, średnim lub wyższym:
• Przekazanie informacji o szkoleniu do Powiatowych Urzędów Pracy, do pracowników socjalnych Urzędów Miast i Gmin z terenu Dolnego
Śląska
– przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy
z zakresu:
• rozpoznawania problemów opiekuńczych
osób zależnych,
• wykonywania zabiegów higienicznych u osób
zależnych,
• skutecznej pomocy podopiecznemu w zaspakajaniu jego potrzeb,
• pomocy osobie chorej i niesamodzielnej
w adaptacji w warunkach szpitalnych (poza jej
stałym miejscem zamieszkania),
• pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną/opiekunami,
• udzielania wsparcia emocjonalnego osobie
zależnej,
• udzielania pierwszej pomocy,
• popularyzacji zachowań prozdrowotnych,
• właściwego dokumentowania wykonywanej
pracy,
• współpracy z lekarzem i pielęgniarką świadczącą usługi medyczne osobie zależnej
• umiejętności posługiwania się komputerem
i korzystania z możliwości jakie niesie ze sobą
Internet i komunikatory internetowe,
• właściwej i efektywnej współpracy z Instytucjami i osobami prywatnymi działającymi na
rzecz osób zależnych.
• przygotowania dokumentów aplikacyjnych
i samoprezentacji.

Innowacyjność opracowanego
programu w odniesieniu
do grupy 50+
Innowacyjność programu w odniesieniu do grupy 50+ polega na zastosowaniu stwierdzenia:
słabość przekuj w siłę, doświadczenie życiowe
ważkim atutem pracownika. Program uznaje stereotyp słabości grupy 50+ na rynku pracy wynikający z rzeczywistych bądź stereotypowych cech
grupy takich jak:

• mniejszej mobilności,
• zaczynające pojawiać się problemy
ze zdrowiem,
• mniej sprawne opanowanie nowych
technologii,
• trudności w przyswajaniu nowej wiedzy
(nie rzadko spowodowane niechęcią
do uczenia się),
• często brak kreatywności, niechęć do zmian
utartego postępowania.
Przy czym program wykorzystuje je i promuje jako
siłę tej grupy wskazując na:
• lojalność i oddanie wobec pracodawcy,
• stabilność zawodową – determinację
w utrzymaniu pozyskanego miejsca pracy,
• otwartość na naukę korzystania z nowych
technologii,
• umiejętnością rzetelnego wykonywania
poleceń.
Proponowana tematyka szkolenia
daje uczestnikom możliwość na:
• zwiększenie zasięgu terytorialnego poszukiwania pracy i możliwości pozyskania nowego
zatrudnienia (program umożliwia znalezienie
pracy nawet u kilku pracodawców, możliwość
uzyskania większych dochodów),
• daje szansę na znalezienie pracy dla osób dyskwalifikowanych z różnych powodów na rynku
pracy,
• pozwala na realizację zapotrzebowania potencjalnych pracodawców na stałych wykwalifikowanych pracowników (osoby zależne i ich
opiekunowie kładą nacisk na ciągłość i stałość
opieki, osoby w wieku 50+ są bardzo dobrze
postrzegane jako opiekunowie przez samych
podopiecznych i ich rodziny,
• program daje możliwość przekwalifikowania
się osobom z predyspozycjami do opieki nad
osobami zależnymi np. byłych pracowników
modernizowanych fabryk, urzędów, pracowników placówek wychowawczych.
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Potencjalni uczestnicy
(kto powinien brać udział w szkoleniu)
• osoby nieaktywna zawodowo, poszukująca
pracy, w wieku 50 lat i więcej,
• osoby z wykształceniem zawodowym, średnim
lub wykształceniem wyższym,
• charakteryzujące się empatią oraz lubiące otaczać opieką potrzebujących,
• kobiety i mężczyźni,
• osoby sprawne bez większych problemów
zdrowotnych (w wielu przypadkach opiekun
osoby zależnej wspomaga podopiecznego
w samopielęgnacji),
• chcące przyswoić nowe wiadomości i chcące
nabyć nowe umiejętności i kompetencje
• gotowe na zmianę w życiu zawodowym.

Sylwetka absolwenta szkolenia
Absolwent szkolenia to osoba mająca
umiejętności i kwalifikacje w 3 obszarach:
a) Znajomość zagadnień medycznych:
• zapoznał się z rozwojem człowieka w poszczególnych fazach życia, nabył umiejętności
w zaspakajaniu potrzeb biopsychospołecznych
podopiecznego:
• potrafi zaspokajać potrzeby biopsychospołeczne dziecka, osoby niepełnosprawnej, osoby
starszej
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• nauczył się technik pielęgnacji osoby zależnej
(kąpieli dziecka, toalety osoby zależnej w łóżku, zakładania pampersa, techniki ubierania
i rozbierania osoby zależnej, toalety jamy ustnej),
• potrafi stosować ćwiczenia bierne i czynne,
gimnastykę przyłóżkową, gimnastykę oddechową, pionizować podopiecznego, naukę
chodu, sprzęt pomocniczy,
• zna zasady zdrowego stylu życia (np. układanie
jadłospisów przy różnego typu schorzeń),
• zapoznał się różnymi technikami karmienia
osoby zależnej,
• potrafi mierzyć i monitorować parametry życiowe osoby zależnej,
• zna zasady udzielania pierwszej pomocy.

b) Znajomość zagadnień społecznych dotyczących pracy z osobami zależnymi:
• nabył umiejętności i poznał zasady współpracy z instytucjami, organizacjami, specjalistami
i indywidualnymi osobami w zakresie niesienia
pomocy osobie zależnej,
• zapoznał się z zasadami przestrzegania etyki
i przepisów prawa w zakresie wykonywanych
czynności,
• potrafi aktywnie organizować czas wolny osoby zależnej,
• zna zasady dokumentowania swojej pracy,
• nabył umiejętności skutecznego komunikowania się z podopiecznym i jego opiekunami.
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c) Nowoczesne technologie ITC:
• potrafi obsługiwać: komputer stacjonarny,
komputer osobisty,
• zna następujące programy/usługi i potrafi
sprawnie z nich korzystać (potrafi je uruchomić
na odpowiednim urządzeniu, uzyskać zakładany rezultat, tj. plik komputerowy, zapisać go
w odpowiednim formacie i na wybranym nośniku),
• potrafi korzystać z poczty mail’owej, podstawowego pakietu MS Office,
• umie korzystać z podstawowych programów
do usługi mediów (np. MS Mediaplayer, edytor zdjęć), komunikatory (Skype, GG), portale
społecznościowe, wyszukiwarka internetowe
(google.pl), przeglądarka internetowa (MS Internet Explorer, Firefox).

Możliwość zatrudnienia
w przyszłości (gdzie)
W związku z dużymi niedoborami miejsc w żłobkach i przedszkolach, brakiem miejsc dla osób niepełnosprawnych w specjalistycznych ośrodkach
oraz postępującym procesem starzenia się społeczeństwa rynek pracy oferuje szereg możliwości
zatrudnienia dla opiekuna osoby zależnej.

• na własny rachunek poprzez samozatrudnienie – jednoosobowa firma świadcząca usługi
w/w zakresie.
Przykładowe ogłoszenia:
www.gumtree.pl
www.ogloszenia.dla-rodzicow.com
www.mojaniania.pl
• zatrudnienie w ośrodkach prowadzących stacjonarną opiekę nad osobami zależnymi (Domy
Pomocy Społecznej, Zakłady Opiekuńczo-Pielęgnacyjne, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Oddziały Szpitalne),
• zatrudnienie w firmie prywatnej, która takie
usługi świadczy na rynku posiada stałą bazę
podopiecznych.
Przykładowe ogłoszenia:
www.niania.pl
www.shn-europa.eu
www.opiekunka.org
www.opiekuj.pl
www.opieka-uslugi.com
www.opiekunki.aterma.pl
www.curatio.pl
Możliwość zatrudnienia absolwentów
zadeklarowała firma: MRE Opieka sp. z o.o.

Osoba która nabyła umiejętności w tym zakresie
może pozyskać pracę dwutorowo:
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TYTUŁ SZKOLENIA

PROFESJONALNY OPIEKUN OSÓB ZALEŻNYCH
WIEDZA
• wiedza dotycząca rozwoju człowieka w poszczególnych fazach życia
• zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych na różnym etapie
rozwoju człowieka
• zasady zdrowego stylu życia
• zapoznanie się z technikami karmienia osoby zależnej
• technika pomiarów i monitorowanie parametrów życiowych osoby zależnej
• z zakresu udzielania pierwszej pomocy w razie zagrożenia życia
• współpraca z instytucjami, organizacjami, specjalistami i indywidualnymi
osobami w ramach opieki nad osobą zależną
• przestrzeganie zasad etyki i przepisów prawa
w zakresie wykonywanych czynności
• terapia zajęciowa wobec osoby zależnej
• dokumentowanie pracy
• komunikacja z podopiecznymi i ich opiekunami
• znajomość obsługi komputera

Efekty szkolenia
na poziomie
całego programu

UMIEJĘTNOŚCI
• skuteczne i bezpieczne sprawowanie opieki nad osobą zależną
• rozpoznawanie problemów opiekuńczych
• wykonywanie zabiegów higienicznych
• propagowanie zasad prozdrowotnych
• skuteczne posługiwanie się metodami karmienia osoby zależnej
• udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
• nawiązanie współpracy z organizacjami, instytucjami czy osobami
indywidualnymi w celu polepszenia sytuacji osoby zależnej
• zaplanowanie terapii manualnej dla osoby zależnej
• umiejętność skutecznego komunikowania się
• posługiwanie się podstawowymi programami komputerowymi, umiejętność
korzystania z przeglądarek internetowych, komunikatorów internetowych
• skuteczne poszukiwanie miejsca pracy
KOMPETENCJE
• samodzielne i skuteczne sprawowanie opieki nad osobą zależną,
• skuteczne dostosowanie metod sprawowanej opieki do wieku
i stanu osoby zależnej,
• możliwość wstępnej oceny stanu podopiecznej i w nagłych wypadkach
udzielenia pierwszej pomocy.

Grupa docelowa

•
•
•
•
•

Liczba godzin
na 1 słuchacza

110 godzin

Miejsce / organizator
szkolenia

Dobre Kadry. Centrum badawczo szkoleniowe sp. z o.o.

Autor programu
szkolenia

mgr Małgorzata Mędrek
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osoby 50 lat +
z wykształceniem zawodowym, średnim lub wyższym
cechujące się empatią, życzliwością, umiejętnością nawiązywania kontaktów
zrównoważone emocjonalnie, spostrzegawcze
odporne na sytuacje trudne i stres
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RAMOWY PROGRAM
LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

1. Rozwój człowieka w poszczególnych fazach życia
2. Techniki pielęgnacji osoby zależnej
3. Techniki karmienia osoby zależnej
4. Nawyki żywieniowe i zasady zdrowego żywienia
5. Osoba zależna – ogólne zasady opieki, w tym aspekty prawne
6. Organizacja czasu dla dzieci będących pod opieką
7. Organizacja czasu dla dorosłych będących pod opieką
8. Asertywność w kontaktach z podopiecznymi i ich opiekunami
9. Dokumentowanie pracy
10. Współpraca z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocowymi,
specjalistami itp.
Suma godzin

6
36
8
10
16
8
8
8
4
6
110

BLOK
TEMATYCZNY I

TEMATY

Rozwój
człowieka
w poszczególnych
fazach życia

1. Zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych
na różnym etapie rozwoju
2. Podstawowe pojęcia z anatomii i fizjologii człowieka
3. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
4. Etapy starzenia się człowieka

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

6

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

• Podstawowe informacje dotyczące psycho-motorycznego rozwoju dziecka
od pierwszego do szóstego roku życia
• Etapy starzenia się człowieka i związane z tym trudności
w codziennym życiu

UMIEJĘTNOŚCI

• Zaspokajanie potrzeb bio-psycho-społecznych dziecka
• Zaspokajanie potrzeb bio-psycho-społecznych osoby niepełnosprawnej
• Zaspokajanie potrzeb bio-psycho-społecznych osoby starszej

KOMPETENCJE

• Właściwe i celowe sprawowanie opieki nad osobą zależną
METODY PRACY
• wykład interaktywny
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BLOK
TEMATYCZNY II

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

Techniki pielęgnacji
osoby zależnej

1. Zaspokajanie potrzeb biologicznych na różnym
etapie rozwoju
2. Nauka pielęgnacji osoby zależnej
3. Zabiegi kosmetyczne
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EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Nauka techniki pielęgnacji osoby zależnej
• Nauka chodu
• Nauka zakładania pampersa

UMIEJĘTNOŚCI

•
•
•
•
•
•
•
•

KOMPETENCJE

• Planowanie i realizacja opieki nad dzieckiem, osobą niepełnosprawną
i/lub w podeszłym wieku

Kąpiel dziecka
Toaleta osoby zależnej w łóżku
Gimnastyka przyłóżkowa (ćwiczenia czynne i bierne)
Gimnastyka oddechowa
Pionizacja podopiecznego
Technika ubierania i rozbierania osoby niepełnosprawnej i/lub starszej
Toaleta jamy ustnej
Stosowanie sprzętu pomocniczego

METODY PRACY
• warsztaty w grupie

BLOK
TEMATYCZNY III

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

Techniki karmienia
osób zależnych

1. Omówienie technik karmienia osoby zależnej
2. Nauka technik karmienia osoby zależnej

8

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Techniki karmienia dziecka w pierwszym roku życia
• Techniki karmienia osoby z utrudnionym połykaniem
• Techniki karmienia przez zgłębnik żołądkowy i PGE

UMIEJĘTNOŚCI

• Nabycie umiejętności karmienia dziecka do 1 roku życia
• Nabycie umiejętności karmienia osoby z zaburzeniami lub dysfunkcjami
układu pokarmowego

KOMPETENCJE

• Właściwa ocena trudności w przyjmowaniu pokarmów przez osobę zależną
i umiejętność zastosowania skutecznej pomocy w spożywaniu posiłków
METODY PRACY
• warsztaty w grupie
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BLOK
TEMATYCZNY IV

TEMATY

Nawyki żywieniowe
i zasady zdrowego
żywienia

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1. Promowanie i stosowanie zasad zdrowego trybu życia
2. Zasady zdrowego odżywiania się
3. Diety w różnego typu jednostkach chorobowych
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EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Propagowanie idei życia bez nałogów
• Zasady zdrowego odżywiania się
• Diety w różnych jednostkach chorobowych

UMIEJĘTNOŚCI

• Stosowanie zasad zdrowego stylu życia wobec osoby zależnej
• Układanie jadłospisów dla osób z różnymi jednostkami chorobowymi

KOMPETENCJE

• Właściwe sprawowanie opieki nad osobą zależną mające na celu jej zdrowy
i harmonijny rozwój (dzieci)
• Skuteczne stosowanie właściwej diety w różnych jednostkach chorobowych
METODY PRACY
• wykład interaktywny

BLOK
TEMATYCZNY V

Osoba zależna
– ogólne zasady
opieki, w tym
aspekty prawne

TEMATY

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1. Pomiar i monitorowanie parametrów życiowych
osoby zależnej
2. Przestrzeganie zasad etyki i przepisów prawa
w zakresie wykonywanych czynności
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EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

•
•
•
•
•
•

Technika pomiaru ciśnienia krwi
Technika pomiaru ciepłoty ciała
Technika pomiaru poziomu cukru
Podstawowe zasady etyki
Prawa pacjenta
Prawa i obowiązki pracownika

UMIEJĘTNOŚCI

•
•
•
•

Prawidłowe wykonanie pomiaru ciśnienia
Prawidłowe wykonanie pomiaru ciepłoty ciała
Prawidłowe wykonanie pomiaru poziomu cukru
Sprawowanie opieki respektujące godność pacjenta

KOMPETENCJE

• Skuteczne monitorowanie podstawowych parametrów życiowych
i ich rzetelne dokumentowanie
METODY PRACY
• warsztaty w grupie

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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BLOK
TEMATYCZNY VI

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

Organizacja czasu
dla dzieci będących
pod opieką

1. Organizacja zabaw edukacyjnych w domu i na świeżym
powietrzu dla dzieci
2. Organizacja zabaw dla dzieci z dysfunkcjami

8

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dziecka w zabawie
• Wyrównywanie braków dzieci z dysfunkcjami poprzez zabawę

UMIEJĘTNOŚCI

• Właściwa organizacja zabawy dzieci zdrowych i dzieci z dysfunkcjami
• Celowy dobór zabawek, gier rozwijających możliwości dziecka zdrowego
i dziecka z dysfunkcjami

KOMPETENCJE

• Skuteczne planowanie czasu wolnego dziecka z uwzględnieniem
zabaw rozwijających jego umiejętności
METODY PRACY
• warsztaty w grupie

BLOK
TEMATYCZNY VII

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

Organizacja czasu
dla osób dorosłych
będących pod opieką

1. Organizacja czasu wolnego dla osób dorosłych
2.	Formy terapii zajęciowej

8

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Aktywna organizacja czasu wolnego osoby niepełnosprawnej
i/lub w podeszłym wieku
•	Formy terapii zajęciowej

UMIEJĘTNOŚCI

• Organizacja czasu wolnego osoby zależnej z uwzględnieniem jej sprawności
• Właściwy wybór formy terapii zajęciowej podyktowany możliwościami
osoby zależnej
• Dbania i jak najdłuższe utrzymanie sprawności osoby zależnej

KOMPETENCJE

• Celowy dobór terapii zajęciowej mający na celu usprawnianie
osoby zależnej
METODY PRACY
• warsztaty w grupie
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BLOK
TEMATYCZNY VIII

Asertywność
w kontaktach
z podopiecznymi
i ich opiekunami

TEMATY

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1. Komunikacja interpersonalna
2. Skuteczna komunikacja
3. Sztuka komunikowania się cenną wartością
w niesieniu pomocy
4. Asertywność w kontaktach z podopiecznymi
i ich opiekunami

8

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

•
•
•
•
•

Sztuka komunikowania się – skuteczna komunikacja
Jak należy słuchać aktywnie
Komunikacja interpersonalna
Ogniwa komunikacji
Bariery komunikacyjne

UMIEJĘTNOŚCI

•
•
•
•

Aktywne słuchanie
Asertywność w kontaktach z podopiecznymi i ich opiekunami
Sztuka rozmowy z chorym
Rola komunikacji w opiece nad chorym

KOMPETENCJE

• Skuteczna komunikacja z osobą zależną i jej opiekunami
METODY PRACY
• warsztaty w grupie

BLOK
TEMATYCZNY IX

Dokumentowanie
pracy

TEMATY

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1. Dokumentowanie pracy opiekuna
2. Archiwizowanie dokumentacji

4

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Dokumentowanie pracy opiekuna
• Archiwizacja dokumentacji

UMIEJĘTNOŚCI

• Umiejętne dokumentowanie sprawowanej opieki nad osobą zależną
• Dokumentacja prowadzona przez opiekuna pomocą w planowaniu
opieki pielęgniarskiej nad osobą niepełnosprawną, chorą

KOMPETENCJE

• Skuteczne planowanie i rzetelne dokumentowanie własnej pracy
METODY PRACY
• warsztaty w grupie

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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BLOK
TEMATYCZNY X

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

Współpraca
z instytucjami rynku
pracy, instytucjami
pomocowymi,
specjalistami itp.

1. Aktywne poszukiwanie pracy za pośrednictwem
instytucji rynku pracy
2. Organizacja systemu ochrony zdrowia
i pomocy społecznej w Polsce,
3. Współpraca z pielęgniarką w planowaniu
i realizowaniu opieki nad osobą zależną
4. Współpraca z instytucjami pomocowymi

6

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

• W jaki sposób skutecznie starać się o pracę
(poprawne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych)
•	Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce
• Korzystanie z pomocy pielęgniarki rodzinnej w sprawowaniu
opieki nad osoba zależną

UMIEJĘTNOŚCI

• Skuteczne aplikowanie na stanowisko pracy
• Pozyskiwanie różnego rodzaju pomocy na rzecz osoby niepełnosprawnej
i/lub starszej

KOMPETENCJE

• Właściwe i celowe sprawowanie opieki nad osobą zależną
METODY PRACY
• wykład interaktywny
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Podsumowanie realizacji szkolenia. Modyfikacje.
„Profesjonalny opiekun/ka osób zależnych”
1.	Charakterystyka grupy:
Uczestnicy szkolenia słuchali uważnie trenerów,
zadawali pytania, byli bardzo dociekliwy w zakresie przedstawianych zagadnień, aktywnie uczestniczyli w inicjowanych przez prowadzącego dyskusjach.
Kursanci potrafili wykorzystać treści przekazywane na wykładach w czasie ćwiczeń. Chętnie
uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Byli zmotywowani do wielokrotnego powtarzania technik
obsługi osoby zależnej żeby dobrze przygotować
się do zajęć stażowych. Jedyny mężczyzna w grupie nie był zupełnie zainteresowany uczestniczeniem w ćwiczeniach dotyczących pielęgnacji
i opieki nad dzieckiem.
Większość uczestników szkolenia rozważała wyjazd za granicę do opieki nad osobami starszymi.

2.	Uwagi dotyczące treści szkolenia
i jego przebiegu:
a) sala szkoleniowa:
Należy mieć na uwadze fakt, że część wyposażenia sali szkoleniowej nie może być każdorazowo demontowana i zabierana przez pro-

wadzącego. W związku z tym sala powinna
być przeznaczona na czas trwania szkolenia do
wyłącznej dyspozycji grupy i szkoleniowca.
b) treści szkolenia:
Przygotowane i przedstawione treści szkolenia
w stopniu wystarczającym wyczerpały jego tematykę. Jednakże należy mieć na uwadze fakt
o dokładnym informowaniu kandydatów na temat treści szkolenia (jeden z uczestników nie
był zupełnie zainteresowany zakresem opieki
i pielęgnacji dziecka). W związku z tą sytuacją
należałoby się zastanowić czy łączyć w jednym
szkoleniu treści dotyczące tak szerokiego zakresu opieki (od małego dziecka poprzez osobę niepełnosprawną do osoby w podeszłym
wieku). Ale z drugiej strony daje to uniwersalne
przygotowanie, a różnice w sprawowaniu opieki nie są tak dramatyczne, aby bardziej profilować i specjalizować takie szkolenie.
c) prowadzenie zajęć:
Wykładowcy prowadzący „blok zawodowy” powinni być bezwzględnie praktykami
w przedstawianej dziedzinie (np. dietetyk, na
co dzień przygotowujący diety dla podopiecznych domów pomocy lub szpitali).

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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Wprowadzone modyfikacje w programie szkolenia po etapie testowania:
• Zwiększona została liczba godzin dotyczących
komunikacji (asertywność w kontaktach z podopiecznymi i ich opiekunami) kosztem godzin
przeznaczonych na omówienie zagadnień
współpracy z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocowymi, specjalistami itp. Uczestnicy szkolenia z ogromnym zainteresowaniem
podeszli do zajęć praktycznych z zakresu komunikacji z podopiecznym. Prosili o dodatkowe ćwiczenia w tym zakresie. W efekcie rozszerzono liczbę godzin w bloku VIII o 4 godz.
(potrzeba beneficjentów na zwiększenie liczby
godzin dotyczących komunikacji pacjentem
obłożnie chorym).

70

• W rezultacie wprowadzonych zmian (patrz
punkt wyżej) zmniejszono liczbę godzin w bloku X na 6 godz. (wystarczający czas na zaprezentowanie proponowanych treści).
• Należy również wziąć pod uwagę fakt, że osoba prowadząca blok IV bezwzględnie musi
skupić się na zasadach odżywiania z naciskiem
na różnego typu diety, a nie tylko na propagowaniu zdrowych produktów żywnościowych.
W trakcie testowania brakujące treści (diety)
musiały zostać uzupełnione przez kolejnego
prowadzącego zajęcia.
Powyższe uwagi i modyfikacje oraz spostrzeżenia
i refleksje dotyczące szkolenia pozwalają stwierdzić, że szkolenia tego rodzaju są potrzebne
i w związku z tym należy je poddać upowszechnianiu i włączaniu.
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Aktywny wytwórca
produktów regionalnych

Wrocław, 2013

Aktywny wytwórca
produktów
regionalnych

Wprowadzenie
Miód wrzosowy, pstrąg kłodzki, karp milicki, wino
Jaworek – to tylko niektóre z produktów, jakie
znajdują się na liście „Produkty regionalne i tradycyjne z Dolnego Śląska” opracowanej przez Urząd
Marszałkowski w Dolnośląskim Wydziale Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Są to produkty, które dzięki
działalności marketingowej oraz pomocy instytucji rządowych zostały wypromowane i odniosły
sukcesy rynkowe. Niestety, jest to tylko znikoma
część produktów regionalnych i tradycyjnych, które mogłyby w sposób świadomy i profesjonalny
promować region i dawać zatrudnienie osobom
w wieku 50+ zamieszkującym obszary wiejskie.
Większość tych osób nie jest przygotowana do
„gry” wolnorynkowej, nie potrafi korzystać z „narzędzi” oferowanych obecnie. Rolnicy 50+ boją
się podjąć ryzyko założenia własnej firmy, nie potrafią wspólnie, w grupie pracować nad „produktem” – projektem decydującym o sukcesie całej
wsi. Prowadzi to do marazmu i braku aktywności
zawodowej tych osób. Rolnicy 50+ świetnie radzą sobie np. z produkcją ekologicznej żywności,
wyplataniem wikliny, gotowaniem itd., natomiast
nie znają nowoczesnych zasad handlu, obowiązujących przepisów oraz technik marketingowych
stanowiących o sukcesie współczesnego biznesu.
Wykorzystanie potencjału produktów i potraw regionalnych w promocji poszczególnych miejscowości jest kluczowe dla ich rozwoju. Niegdyś bardzo popularna kuchnia z produktów regionalnych
powinna być współcześnie wykorzystana jako
element atrakcyjności turystycznej. Powszechnie
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wiadomo, że region słynący z określonego produktu potęguje szanse na rozwój turystyczny,
przykładem może być oscypek i Zakopane. Program „Aktywny wytwórca produktu regionalnego” jest spójny z celami Unii Europejskiej, w ramach polityki jakości (Quality Policy) i wyróżniania
produktów żywnościowych oraz kultywowania
lokalnych tradycji i obyczajów.

Cel ogólny programu
Program opracowany został z myślą o aktywności zawodowej osób w wieku50+, zamieszkujących obszary wiejskie. Jego realizacja wyposaża
w umiejętności i wiadomości niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej
lub pracy w zespole wytwarzającym produkty
regionalne. Innowacyjność programu polega na
kompleksowym przygotowaniu rolników do samozatrudnienia i realizacji własnych pomysłów
produkcyjnych w oparciu o nowoczesne urządzenia i techniki sprzedaży. Po ukończeniu szkolenia
słuchacz będzie potrafił nie tylko „wyprodukować”, ale również „sprzedać” produkt regionalny
za godziwą cenę, co umożliwi mu dalszy rozwój.
Cele projektu są bezpośrednio związane z problemami i argumentami wskazanymi powyżej, dotyczą upowszechnienia i wzrostu spożycia produktów regionalnych Dolnego Śląska, w kontekście
promocji regionu oraz promocji żywności tradycyjnej jako pokarmu zdrowego i ekologicznego.

Pakiet „Doświadczony pracownik”

Ponadto przeszkolenie grupy docelowej projektu,
zapewni jej wzrost możliwości, jakości i kwalifikacji zawodowych.

Cele szczegółowe
• Zwiększenie pozycji zawodowej rolników 50+
na rynku pracy oraz zdobycie szczegółowej
wiedzy i umiejętności na temat produktu regionalnego.
• Promocja regionu poprzez upowszechnienie
i wzrost spożycia produktów regionalnych Dolnego Śląska.
• Wzrost konkurencyjności lokali gastronomicznych oraz podniesienie poziomu świadczonych
usług dzięki serwowaniu dań z produktów
zdrowych i ekologicznych.
• Spełnienie rosnących oczekiwań konsumentów
w obszarze jakości i smakowitości potraw, które jednocześnie są zdrowe i naturalne.
• Wyrównanie poziomu wiedzy, możliwości
i umiejętności zawodowych ludności wiejskiej.
Działanie w kierunku poprawy jakości życia
mieszkańców wsi ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+.
• Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, rękodzieła i tradycji.
• Promocja i poprawa walorów polskiej wsi, jako
miejsca przyjaznego do życia dla jej mieszkańców i do wypoczynku dla turystów z kraju i zza
granicy.

Innowacyjność opracowanego
programu w odniesieniu
do grupy 50+
Program „Aktywny wytwórca produktu regionalnego” wyróżnia się tym, że pomaga rolnikom w wieku 50+ podjąć decyzję dotyczącą ich
przyszłości zawodowej. Pokazuje jak świadomie
wybrać drogę rozwoju określoną na poziomie pozwalającym prowadzić stabilną działalność oraz
zapewnić godny standard życia. Przygotowuje
wytwórców produktów lokalnych do wczesnych
warunków rynkowych pokazując, jakim sposobem ominąć łańcuch pośredników, którzy minimalizują ich zysk. Program ten kształtuje „nowe
myślenie”, którego podstawową cechą jest dba-

łość o zdrowie i świadomy wybór drogi rozwoju
zawodowego w oparciu o zdobytą wiedzę. Pomaga powrócić na rynek pracy, aktywizuje osoby 50+ we wspólnym działaniu przynoszącym
rozwój poszczególnym regionom. Pokazuje jak
wykorzystując indywidualne pasje i umiejętności
stworzyć oryginalny „produkt”, który może stanowić źródło utrzymania. Program opracowany
jest tak, by uczestników zaktywizować psychicznie i fizycznie oraz przekazać wiedzę im niezbędną do stworzenia samodzielnych miejsc pracy.

Potencjalni uczestnicy
Odbiorcami programu są osoby nieaktywne zawodowo, zamieszkujące obszary wiejskie, w wieku 50+. W szczególności:
• Rolnicy posiadający małe gospodarstwa rolne,
• Członkowie kół gospodyń wiejskich,
• Lokalni artyści, wytwórcy rękodzieła 50+,
• Byli pracownicy lokalnej gastronomii,
• Osoby chcące otworzyć gospodarstwa
agroturystyczne.

Sylwetka absolwenta szkolenia
Absolwent szkolenia będzie posiadał
umiejętności i kompetencje w obszarze:
• podstaw obsługi komputera, korzystania
z Internetu, tworzenia oferty handlowej,
• udzielania pierwszej pomocy,
• przepisów handlowych i sanitarnych dotyczących agroturystyki i nie tylko,
• zasad zdrowego żywienia,
• nowoczesnych technik gotowania,
• organizacji pracy,
• metod produkcji i sposobu przechowywania
potraw,
• wyposażenia małej kuchni w nowoczesny
sprzęt i urządzenia gastronomiczne,
• działalności gospodarczej, sposobów
rozliczenia, wystawiania rachunków i faktur,
• przepisów BHP i Ppoż,
• profesjonalnej sprzedaży od poszukiwania
klienta, przygotowania oferty do zamknięcia
transakcji,
• tworzenia produktu regionalnego,
• podstaw marketingu dotyczącego produktów
regionalnych.

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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Możliwości zatrudnienia
w przyszłości absolwenta
szkolenia
Absolwent po zakończeniu szkolenia będzie mógł
założyć działalność gospodarczą, ekologiczna
produkcja warzyw lub owoców.
Możliwe jest zatrudnienie w istniejącej agroturystyce lub małej gastronomii na stanowisku kucharza. Samozatrudnienie w gospodarstwie agroturystycznym. Działalność gospodarcza, rękodzieło
artystyczne. Przetwórstwo i handel produktami
rolnymi (działalność gospodarcza). W grupie producenckiej wytwarzającej produkty regionalne.
Na realizację programu przeznacza się 110 godz.
W celu skutecznego zrealizowania programu zakłada się pracę w grupach 8-12 osobowych. Zajęcia mające charakter wykładów lub warsztatów
(z różnymi rodzajami aktywności uczestników)
w grupach liczebnie dowolnych.
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Środki dydaktyczne
Media (film), IT (wykorzystywanie programów
komputerowych), Internet, tablica interaktywna,
środki tradycyjne (plansze, instrukcje)/wycieczka
do lokalnego producenta.

Kwalifikacje i kompetencje
nauczycieli
Poszczególne działy realizować będą trenerzy
o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym
z zakresu informatyki, psychologii, BHP, technologii żywienia, handlu, itd.
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TYTUŁ SZKOLENIA

Efekty szkolenia
na poziomie
całego programu

AKTYWNY WYTWÓRCA PRODUKTU REGIONALNEGO
WIEDZA
• posiada wiedzę o produkcie regionalnym i możliwościach jego wykorzystania
• posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
• zna przepisy skarbowe i sanitarne
• wie jak korzystać z nowoczesnych technik marketingowych
UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie wytwarzania
i sprzedaży produktu regionalnego
KOMPETENCJE
• posiada zdolności do profesjonalnego promowania regionu
w oparciu o produkt lokalny

Grupa docelowa

• osoby 50+ nieaktywne zawodowo zamieszkujące obszary wiejskie

Liczba godzin
na 1 słuchacza

110 godzin

Miejsce / organizator
szkolenia

Dobre Kadry. Centrum badawczo szkoleniowe sp. z o.o.

Autor programu
szkolenia

Zbigniew Koźlik

RAMOWY PROGRAM
TEMATY

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1. Podstawy marketingu, w tym idea produktu regionalnego

10

2. ICT – tworzenie oferty marketingowej

20

3. Profesjonalna sprzedaż od nawiązania kontaktu z klientem do budowania
trwałych relacji

10

4. Przepisy handlowe i sanitarne, w tym w agroturystyce

5

5. Zmieniające się nawyki żywieniowe i potrzeby przyszłych konsumentów

10

6. Produkty i potrawy regionalne – nowoczesne techniki gotowania.
Przepisy sanitarne obowiązujące w agroturystyce, racjonalne gospodarowanie
żywnością i odpadami

30

7. Przepisy BHP w małej gastronomii

5

8. Produkt regionalny (poza gastronomią)

15

9. Żywność tradycyjna i ekologiczna w restauracji

5

Suma godzin

110

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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BLOK
TEMATYCZNY I

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

Podstawy
marketingu w tym
idea produktu
regionalnego

1. Czym jest marketing?
2. Trzy aspekty funkcjonowania marketingu
3. Ukierunkowanie na sprzedaż produktu regionalnego

10

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Wie na czym polega marketing
• Zna aspekty funkcjonowania marketingu
• Wie jak wykorzystać marketing przy sprzedaży produktu regionalnego

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi zastosować marketing przy sprzedaży produktu regionalnego

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje z zakresu marketingu
METODY PRACY
• wykład interaktywny

BLOK
TEMATYCZNY II

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

ICT
– tworzenie oferty
marketingowej

1. Podstawy obsługi komputera – Microsoft Word
2. Zasady korzystania z Internetu
3. Tworzenie oferty handlowej (allegro)

20

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Wie jak obsługiwać komputer i korzystać z Internetu
• Posiada wiedzę jak obsługiwać program Microsoft Word
• Wie jak stworzyć ofertę handlową na Allegro

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi pracować na komputerze, znajdować potrzebne informacje
w Internecie
• Potrafi korzystać w podstawowym zakresie z programu Microsoft Word
• Potrafi napisać ofertę handlową z produktem regionalnym na Allegro

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje w zakresie podstawowej obsługi komputera
oraz wykorzystania Internetu w celach reklamowo-handlowych
METODY PRACY
• warsztaty
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BLOK
TEMATYCZNY III

TEMATY

Profesjonalna
sprzedaż od
nawiązania
kontaktu z klientem
do budowania
trwałych relacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Etapy profesjonalnej sprzedaży
Poszukiwania klienta
Nawiązanie pierwszego kontaktu
Rozpoznanie potrzeb i preferencji klienta
(analiza motywów zakupu)
Przygotowanie oferty zgodnie z potrzebami klienta
Prezentacja oferty
Pokonywanie obiekcji klienta
Zamknięcie transakcji (zawarcie umowy z klientem)
Utrzymanie kontaktu z klientem

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

10

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

•
•
•
•
•

Wie, jak znaleźć klienta i nawiązać pierwszy kontakt
Zna cechy zachowania klienta
Wie, jak przygotować ofertę
Wie, jak zawrzeć umowę
Wie, jak utrzymać kontakt z klientem

UMIEJĘTNOŚCI

•
•
•
•

Potrafi rozpoznać potrzeby i preferencje klienta
Potrafi zaprezentować ofertę
Potrafi przekonać o przydatności produktu
Potrafi budować więzi osobiste z klientem

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje w zakresie profesjonalnej sprzedaży
METODY PRACY
• warsztaty

BLOK
TEMATYCZNY IV

TEMATY

Przepisy handlowe
i sanitarne, w tym
w agroturystyce

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1. Zasady handlu produktami spożywczymi
– przepisy skarbowe
2. Przepisy sanitarne dotyczące obrotu
środkami spożywczymi

5

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Zna przepisy i zasady obowiązujące w handlu produktami spożywczymi
• Zna przepisy sanitarne związane z obrotem środkami spożywczymi

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi zastosować przepisy sanitarne i handlowe dotyczące
sprzedaży produktów spożywczych

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje w zakresie sprzedaży produktów spożywczych
METODY PRACY
• wykłady

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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BLOK
TEMATYCZNY V

TEMATY

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

Zmieniające się
nawyki żywieniowe
i potrzeby przyszłych
konsumentów

1. Nowy styl życia, nowe nawyki żywieniowe
2. Dobre i złe produkty żywnościowe (żywność ekologiczna)
3. Nowe techniki gotowania i nowe metody
przyrządzania posiłków

10

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

• Posiada wiedzę o nowych nawykach żywieniowych
– poszukiwanych produktach spożywczych
• Posiada wiedzę na temat wymaganej jakości produktów
i przetworów spożywczych
• Zna nowe techniki gotowania i nowe metody przyrządzania posiłków

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi ocenić jakość poszukiwanych produktów i przetworów spożywczych
• Posługuje się nowymi technikami gotowania

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje w zakresie znajomości nowych technik
i metod przyrządzania posiłków
METODY PRACY
• warsztaty

BLOK
TEMATYCZNY VI

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

TEMATY

Produkty i potrawy
regionalne
– nowoczesne
techniki gotowania..
Przepisy sanitarne
obowiązujące
w agroturystyce.
Rozsądne
gospodarowanie
odpadami

1. Produkty regionalne – opakowania i oznaczenia
2. Potrawy regionalne w nowej aranżacji,
sposoby produkcji i przechowywania
3. Przepisy sanitarne, zastosowanie środków
czystości w agroturystyce
4. Racjonalne gospodarowanie żywnością i odpadami

30

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

•
•
•
•
•

Zna opakowania i oznaczenia produktów regionalnych
Wie jak oszczędzając czas i energię produkować smaczne i zdrowe potrawy
Zna przepisy sanitarne obowiązujące w agroturystyce
Wie jakich środków chemicznych używać do mycia i dezynfekcji
Wie jak redukować ilość odpadów we wszystkich obszarach działalności firmy

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi sporządzić potrawy w oparciu o produkty regionalne.
Stosuje przepisy sanitarne do żywienia w agroturystyce.
• Potrafi przeprowadzić audyt z zakresu gospodarki odpadami

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje w zakresie tworzenia wysokiej jakości produktów i
potraw regionalnych
• Posiada kompetencje w zakresie ograniczenia ilości odpadów spożywczych
METODY PRACY
• warsztaty
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BLOK
TEMATYCZNY VII

TEMATY

Przepisy BHP w małej
gastronomii

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1. Przepisy p.poż obowiązujące w agroturystyce
2. Zasady BHP w małej gastronomii

5

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO
WIEDZA

• Posiada wiedzę dotyczącą przepisów p.poż w agroturystyce
• Zna zasady BHP

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu BHP i p.poż

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje w prowadzeniu agroturystyki przy zachowaniu
zasad BHP i p.poż
METODY PRACY
• wykłady

BLOK
TEMATYCZNY VIII

TEMATY

Produkt regionalny
(poza gastronomią)

1.
2.
3.
4.

Rękodzieło artystyczne
Agroturystyka
Kultura i tradycja ludowa
Atrakcje turystyczne

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

15

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

•
•
•
•

Posiada wiedzę na temat znaczenia produktów rękodzieła artystycznego
Wie jak z tradycyjnego gospodarstwa rolnego stworzyć agroturystykę
Wie jak w kultywowanej przez zespoły ludowe tradycji stworzyć produkt
Wie jak wykorzystać regionalne atrakcje turystyczne jako produkt

UMIEJĘTNOŚCI

• Posiada umiejętności w zakresie tworzenia produktów regionalnych
nie związanych z gastronomią

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje do wykorzystania zdobytej wiedzy
w zakresie tworzenia produktu lokalnego
METODY PRACY
• Warsztaty w agroturystyce – wycieczka edukacyjna

Program szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+
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TEMATY

LICZBA GODZIN
W BLOKU
TEMATYCZNYM

1 Czy wprowadzenie do menu potraw przygotowanych
z produktów pochodzących z naturalnych potraw,
posiadających certyfikaty jest możliwe i opłacalne?
2. Gdzie poszukiwać źródeł, czyli gospodarzy prowadzących
ekofarmy, wytwórców tradycyjnych regionalnych
przysmaków?
3. Jak rozpoznać warzywa i owoce wychodowane
w ekologicznym gospodarstwie albo pieczywo, sery
i wędliny wytworzone przez lokalnych producentów?
Rola dystrybutorów – znalezienie dostawcy, który będzie
w swojej ofercie posiadał artykuły ekologiczne,
certyfikowane lub produkowane tradycyjnymi metodami
4. W jaki sposób prowadząc ekologiczną kuchnię
obniżyć koszty?
5. Czy przeciętnie Kowalscy są gotowi na ekokuchnię
w restauracji?

5

BLOK
TEMATYCZNY IX

Żywność
tradycyjna
i ekologiczna
w restauracji

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE BLOKU TEMATYCZNEGO

WIEDZA

• Zna produkty regionalne i tradycyjne posiadające certyfikaty
i wie gdzie je kupić
• Wie jak rozpoznać warzywa i owoce ekologiczne
• Wie jak obniżyć koszty prowadząc kuchnię ekologiczną

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi sporządzać i kalkulować potrawy ekologiczne

KOMPETENCJE

• Posiada kompetencje w zakresie prowadzenia kuchni ekologicznej
METODY PRACY
• wykład poglądowy

Podsumowanie programu szkolenia. Modyfikacje
„Aktywny wytwórca produktów regionalnych”
Szkolenie przygotowało osoby nieaktywne zawodowo w wieku 50+ do powrotu na rynek pracy.
Zdobyte przez absolwentów umiejętności i wiedza zwiększają szansę zatrudnienia w firmach
wytwarzających produkty regionalne oraz stanowią podstawę do założenia własnej działalności
gospodarczej.
Uczestnicy szkolenia zgodnie stwierdzili, że program i sposób jego realizacji spełniły ich oczekiwania. Grupa podkreśliła potrzebę samodoskonalenia, wynikającą z chęci sprostania dużej
konkurencji oraz coraz większym wymaganiom
klientów. Słuchacze chwalili trafny wybór tematów realizowanych podczas szkolenia, które
pomogły im kompleksowo przygotować się do
przyszłej pracy. Osoby 50+ wbrew obawom wykazywały dużą aktywność w czasie zajęć, były
mocno zaangażowane, zainteresowane, pełne
życia i energii. Zajęcia praktyczne, to przykład
idealnie pracującego zespołu ludzi, który ma postawiony „cel” i wspólnie zgodnie i szybko go realizuje. Warsztaty kulinarne z kuchni dolnośląskiej
oraz zajęcia praktyczne z informatyki zaspokajały
potrzeby poznawcze i organoleptyczne naszych
słuchaczy. Praktyka zawodowa w HP Park Plaza
pozwoliły im zastosować, sprawdzić wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobytą w czasie szkolenia.
Absolwenci (z jednym wyjątkiem) pokazali, że są
dobrymi pracownikami, chętnymi do realizacji
zadań w pełni zaangażowani w pracę. „Rywali-

zując” z młodszymi praktykantami ze szkoły gastronomicznej pokazali większe zaangażowanie,
dyscyplinę, odpowiedzialność i motywację. Byli
wzorem dla młodszych kucharzy. Praktyka w restauracji hotelowej pokazała im trafność i przerobionych tematów w czasie szkolenia. Dzięki
zaangażowaniu i nauce podczas szkolenia ich
praca była profesjonalna (znajomość BHP HACCP
technik gotowania itd.). Uczestnicy wyrażali chęć
dłuższej praktyki (stażu) w restauracji.
Podczas szkolenia zabrakło wycieczki do wzorcowej agroturystyki gdzie naocznie słuchacze mogliby zobaczyć jak praktycznie wygląda jej prowadzenie. W czasie wycieczki należałoby pokazać
dwa przykłady:
• Agroturystyka związana z noclegiem,
restauracją i sklepem
• Agroturystyka związana z noclegiem,
rzemiosłem i turystyką
Warunkiem powodzenia szkolenia jest między innymi zorganizowanie spotkania z ludźmi sukcesu
prowadzącymi takie gospodarstwa byłoby wskazane dla słuchaczy, którzy myślą o otwarciu własnej działalności.
Część osób uczestnicząca w szkoleniu, już w czasie praktyki zawodowej starała się o dotacje na
założenie działalności gospodarczej, a inne pytały
o możliwość zatrudnienia w gastronomii. Świadczy to o sukcesie szkolenia i trafnym programie
nauczania.
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Słuchaczom bardzo podobały się zajęcia omawiające zdrowe odżywianie oparte o regionalne,
ekologiczne produkty. Proste wskazówki na temat jedzenia, spowodowały deklarację uczestników zmiany dotychczasowych nawyków żywieniowych w swoich domach i nie tylko. Słuchacze
w sposób świadomy będą wybierać żywność regionalną, którą poznali na zajęciach. Część z nich
myśli o produkcji takiej żywności, opartej o ekologię i sprawiedliwy handel. Słuchacze podkreślali
brak możliwości (miejski bazar) bezpośredniego
handlu tymi artykułami. Bardzo odpowiadały im
zajęcia omawiające techniki sprzedażowe, przepisy handlowe i sanitarne, pomagające bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą. Podstawy marketingu oraz tworzenie oferty handlowej
opartej o Internet, były to nowe zagadnienia obce
większości uczestników. Profesjonalna sprzedaż,
umiejętność nawiązywania kontaktów z klientem
i budowanie trwałych relacji to zagadnienia niezbędne do osiągnięcia sukcesu firmy. Znajomość
potrzeb konsumentów, zmieniających się nawyków żywieniowych oraz nowoczesnych technik
kulinarnych pozwoli na właściwy rozwój firm
agroturystycznych. Słuchacze deklarowali chęć
uczestnictwa w Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska, która pomoże im wypromować swoje przedsiębiorstwo.
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Wprowadzone modyfikacje
Modyfikacje dotyczą dwóch aspektów. Z jednej
strony zmiany w treściach kształcenia (program
już zmodyfikowany jest zaprezentowany wcześniej) i w konsekwencji w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz zmiany w obciążeniu
godzinowym poszczególnych treści kształcenia.
Są one podyktowane obserwacjami i dynamiką
przebiegu szkolenia, a także wynikają po prostu
z potrzeb, które uwidoczniły się dopiero na „żywym organizmie”.
Główne modyfikacje dotyczące liczby godzin poszczególnych modułów odnoszą się do:
1. Moduł: Profesjonalna sprzedaż od nawiązania
kontaktu z klientem do budowania trwałych
relacji – 10 godz. – było 12.
2. Moduł: Przepisy handlowe i sanitarne, w tym
w agroturystyce – 5 godz. – było 6.
3. Moduł: Przepisy BHP w małej gastronomii
– 5 godz. – było 6.
4. Moduł: Produkt regionalny (poza gastronomią)
– 15 godz. – było 16.
5. Moduł: Żywność tradycyjna i ekologiczna w restauracji – 5 godz. – nowy moduł.
Na bazie doświadczeń z przeprowadzonego
szkolenia z całym przekonaniem powinno być
upowszechniane i włączane.
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Silver Team
czyli potęga
doświadczenia
Innowacje
w aktywizacji zawodowej
osób w wieku 50+

Człowiek – najlepsza inwestycja
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