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PRZEDMOWA
Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu współfinansowanego z programu Erasmus+ pt.
ARDENT- Advancing Rural Development through Entrepreneurship Education for Adults (20191-DE02-KA204-006491). Jest ona wydana w formie pakietu RURAL ENTREPRENEURSHIP
COMMUNITY-BASED LEARNING PACK, który zawiera program szkoleniowy oraz przewodnik dla
facylitatorów.

W niniejszym Pakiecie Edukacyjnym wykorzystujemy spostrzeżenia i narzędzia z zakresu uczenia
się zorientowanego na społeczność, uczenia się zorientowanego na problem oraz myślenia
projektowego, aby w krótkim czasie przejść od przestrzeni problemowej do prezentacji.
Stosując metodologie i dyscypliny innowacji, takie jak uczenie się zorientowane na społeczność,
uczenie się problemowe, myślenie projektowe i fazy procesu innowacji, zdaliśmy sobie sprawę,
że kluczem do przekształcenia pomysłu w realne rozwiązanie jest umiejętność przechodzenia
między tymi różnymi podejściami i zaangażowanie uczestników z różnych środowisk.
Pakiet edukacyjny RURAL ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED LEARNING PACK może być
wykorzystywany przez podmioty akademickie, osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki w
zakresie szkolnictwa wyższego, a także przez podmioty gospodarcze, organizacje i izby. Ułatwia
on stworzenie warunków i powiązań organizacyjnych, które są niezbędne do realizacji
wydarzenia.
Pakiet szkoleniowy oparty na wspólnocie przedsiębiorczości wiejskiej (RURAL
ENTREPRENEURSHIP COMMUNITY-BASED LEARNING PACK) jest jednym z produktów projektu
ARDENT, obok zestawu narzędzi do tworzenia rad wiejskich i mapy drogowej konsultacji
wiejskich. Dlatego też konsorcjum ARDENT opracowało zestaw innych cennych materiałów,
które również przyczyniają się do edukacji w zakresie przedsiębiorczości dla dorosłych
Pakiet
szkoleniowy
jest
dostępny
https://ruralentrepreneurs.eu/resources/.

do

pobrania

na

stronie:
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WPROWADZENIE
Europa stoi między innymi w obliczu dwóch głównych wyzwań demograficznych: szybkiego
wyludniania się obszarów wiejskich i starzenia się społeczeństwa. Obszary wiejskie zamieszkuje
obecnie 28 % ludności Europy. Przewiduje się, że do 2050 r. liczba ludności w regionach wiejskich
zmniejszy się o 7,9 mln, a regiony miejskie będą zamieszkiwać prawie połowę ludności UE-28
(Eurostat, 2016) (zob. też https://ruralentrepreneurs.eu/about-the-project/).
Kurczenie się powoduje pogorszenie się warunków życia w regionach wiejskich, utratę
wykwalifikowanej siły roboczej, niewykorzystanie zasobów itp. (Espon, 2017). Dalsze pilne
wyzwania obejmują ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego, słabą infrastrukturę i wysokie stopy
bezrobocia (KE, 2018) (zob. też https://ruralentrepreneurs.eu/about-the-project/).
W ramach naszego projektu Erasmus+ ARDENT, pakiet edukacyjny oparty na społeczności wiejskiej
RURAL ENTREPRENEURSHIP oparty jest na wynikach konsultacji wiejskich. Wyniki te obejmują
zidentyfikowane wyzwania i zostały utrwalone w raporcie z analizy potrzeb, który został
opracowany po zakończeniu konsultacji wiejskich. Akcelerator Przedsiębiorczości Wiejskiej jest
dostosowany do tematów, które pojawiły się podczas konsultacji wiejskich. W trakcie programu
szkoleniowego dorośli słuchacze będą zatem opracowywać i wdrażać projekty przedsiębiorczości,
których celem jest rozwiązanie problemów zidentyfikowanych podczas konsultacji wiejskich.
Podsumowując, konsorcjum ARDENT niniejszym przedstawia Pakiet Szkoleniowy, który określa
szczegóły dotyczące planowania i wdrażania programu szkoleniowego w formie Akceleratora
Przedsiębiorczości Wiejskiej w celu wypracowywania rozwiązań dla potrzeb społeczności wiejskich.
Niniejszy dokument strategiczny zawiera informacje na temat struktury programu szkoleniowego,
identyfikacji potencjalnych uczestników i moderatorów, charakteru pytań dyskusyjnych oraz działań
promocyjnych mających na celu przyciągnięcie uczestników do programu szkoleniowego. Dokument
strategiczny zawiera również szablony, formularze i inne materiały do wykorzystania podczas
procesu planowania, wdrażania i monitorowania programu szkoleniowego. W oparciu o ten
dokument uczelnie partnerskie projektu ARDENT zaplanują i przeprowadzą szkolenia w swoich
regionach oraz dokonają ewaluacji ich rezultatów.
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JAK KORZYSTAĆ Z PAKIETU
Przedstawiamy propozycję innowacyjnej metody organizacji programu szkoleniowego. Nasze
podejście przybiera formę Akceleratora Przedsiębiorczości Wiejskiej. Podejście akceleratora może
być stosowane w różnych kontekstach (digitalizacja, przedsiębiorczość, innowacje, itp.) w celu
opracowania rozwiązań dostosowanych do wyzwań. Podejście to chcielibyśmy wykorzystać w
naszym projekcie, ponieważ jest ono skutecznym sposobem na opracowanie w krótkim czasie
rozwiązań odpowiadających lokalnym potrzebom regionów lub społeczności na obszarach
wiejskich.
Akcelerator Przedsiębiorczości Wiejskiej jest programem szkoleniowym przeznaczonym dla
dorosłych słuchaczy, którego celem jest opracowanie, przetestowanie i rozwinięcie kreatywnych i
innowacyjnych rozwiązań dla społecznych i gospodarczych potrzeb obszarów wiejskich w ciągu
kilku miesięcy.

Kluczowe działania i cele nauczania zostaną dostarczone dla każdego kursu szkoleniowego przez
MUAS. Każdy partner ma pewien stopień elastyczności w zakresie treści, długości i sposobu
realizacji każdego modułu. Jednakże, wyniki będą znormalizowane i takie same dla każdego
partnera.

METODOLOGIA CBL-PACK
Wykorzystujemy wiedzę i narzędzia z zakresu metody Kształcenie społecznościowe (CommunityBased Learning), problemowej metody uczenia się (PBL) oraz myślenia projektowego (Design
Thinking), aby w krótkim czasie przejść od problemu do realizacji pomysłu.

Kształcenie
społecznościo
we

Kształcenie
oparte na
problemie

Myślenie
projektowe

Metodologie użyte w trakcie szkolenia
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KSZTAŁCENIE SPOŁECZNOŚCIOWE

KSZTAŁCENIE OPARTE NA PROBLEMIE

Kształcenie społecznościowe (CommunityBased Learning) określa podejście do
nauczania, które obejmuje szereg instrukcji
edukacyjnych mających na celu zaangażować
społeczność i najbliższe otoczenie w program
kształcenia osób dorosłych (University of
Colorado Boulder, 2020). Strategia ta
wywodzi się z założenia, że wszystkie
społeczności posiadają wartości i zasoby,
które mogą być wykorzystane przez uczelnie
do zapewnienia studentom praktycznych
doświadczeń edukacyjnych (Garland, 2020).
Połączenie
teorii
akademickiej
z
zaangażowaniem społeczności wzbogaca
naukę akademicką o praktyczną wiedzę i
promuje rozwój obywatelski, ponieważ
studenci muszą zajmować się wyzwaniami
świata
rzeczywistego,
potrzebami
określonymi przez społeczność i interesami
społecznymi (Gustavus Adolfus College,
2020). Mówiąc dokładniej, kursy CBL
zazwyczaj mają na celu osiągnięcie
następujących korzystnych efektów uczenia
się dla studentów:

Kształcenie oparte na problemach (PBL) jest
skoncentrowaną na uczniu, opartą na
doświadczeniu
strategią
nauczania,
wykorzystywaną do angażowania studentów
w
aktywne
uczenie
się
poprzez
rozwiązywanie rzeczywistych problemów i
refleksję nad ich własnymi doświadczeniami
(Barrows i Tamblyn, 1980). Od momentu jej
wprowadzenia
w
Szkole
Medycznej
Uniwersytetu McMaster w Kanadzie w latach
60-tych, PBL była początkowo stosowana w
edukacji medycznej w celu zniwelowania
różnic pomiędzy wiedzą teoretyczną a jej
zastosowaniem w praktyce, ale później
zyskała szersze zainteresowanie w różnych
obszarach uczenia się. Podejście PBL jest
przydatne w wielu różnych przypadkach,
ponieważ ma na celu motywowanie osób
dorosłych do aktywnego i odpowiedzialnego
uczenia się, które są w stanie zastosować i
zdobyć wiedzę istotną dla praktycznego
problemu. W związku z tym, nacisk kładziony
jest na proces zrozumienia problemu i pracy
nad jego rozwiązaniem (Barrows & Tablyn,
1980), a nie na sam wynik. W warunkach
PBL studenci pracują w grupach i sami kierują
swoim uczeniem się, podczas gdy uczelnie
pełnią jedynie rolę facylitatorów, kierujących i
wspierających proces uczenia się (za pomocą
zasobów). Umożliwia to dorosłym uczniom
szybkie zastosowanie i poszerzenie wiedzy
oraz
nabycie
interdyscyplinarnych
kompetencji, takich jak zdolność do
samodzielnej nauki i pracy, krytycznej analizy
i refleksji, myślenia w sposób zorientowany
na problem i kreatywny oraz współpracy w
zespole.

• lepsze zrozumienie teorii akademickiej
• zwiększona zdolność do krytycznej refleksji i
nadawania sensu doświadczeniom
edukacyjnym
• nabycie umiejętności współpracy i
współdziałania poprzez angażowanie
interesariuszy społecznych
• silniejsze przekonanie o własnych
kompetencjach
• lepsza zdolność do postrzegania, rozumienia i
wpływania na uczucia własne i innych ludzi
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MYŚLENIE PROJEKTOWE

Myślenie projektowe (Design Thinking),
najbardziej znane dziś dzięki swojemu
pionierowi
Timowi
Brownowi,
jest
usystematyzowanym
postępowaniem,
mającym na celu rozwiązywanie złożonych
problemów w kreatywny i innowacyjny
sposób. Procedura bazowa wywodzi się z
pracy projektantów i architektów, dlatego
obejmuje szereg narzędzi, podejść i
indywidualnych metod, które wspierają
rozwój kreatywnych rozwiązań (Hasso
Plattner Institute, 2020; IDEO U, 2020).
W kontekście projektu ARDENT, myślenie
projektowe stanowi użyteczną metodologię
dla Akceleratora Przedsiębiorczości Wiejskiej
poprzez dostarczenie dorosłym słuchaczom
kreatywnych narzędzi, umiejętności i
sposobu myślenia projektanta, które mogą
pomóc im zrozumieć i zidentyfikować
potrzeby i wyzwania obszarów wiejskich oraz
doprowadzić do opracowania innowacyjnych
rozwiązań w celu zaspokojenia tych potrzeb.

Następujące etapy są również zaczerpnięte z
zestawu narzędzi IDEO, stanowiąc przykład
tego, jak należy podejść do procesu myślenia
projektowego w praktyce (IDEO U, 2020):
• “Określ pytanie - Zidentyfikuj pytanie
przewodnie, które zainspiruje innych do
poszukiwania kreatywnych rozwiązań.
• "Zbierz inspirację - zainspiruj nowe
myślenie poprzez odkrycie, czego ludzie
naprawdę potrzebują".
• "Generowanie pomysłów - Przekraczaj
oczywiste rozwiązania, aby dotrzeć do
przełomowych pomysłów".
• "Uczyń pomysły konkretnymi - buduj
prototypy, aby dowiedzieć się, jak ulepszyć
pomysły."
• "Testuj, aby się uczyć - udoskonalaj
pomysły, zbierając informacje zwrotne i
kontynuując eksperymenty".
• "Podziel się opowieścią - stwórz ludzką
historię, aby zainspirować innych do
działania.

Design Thinking Process
https://medium.com/@monicarayscott/why-you-should-do-ideo-orgs-introduction-to-human-centered-design-course-3ca60d2bf75

10

DOROŚLI SŁUCHACZE
Kształcenie dorosłych jest istotną częścią
polityki Komisji Europejskiej w zakresie
uczenia się przez całe życie. Uczenie się
dorosłych odnosi się do szeregu formalnych i
nieformalnych
działań
edukacyjnych,
zarówno ogólnych, jak i zawodowych,
podejmowanych
przez
dorosłych
po
zakończeniu wstępnego kształcenia i
szkolenia (Komisja Europejska, 2020).

Dorośli studenci są często określani jako
nietradycyjni studenci w szkolnictwie
wyższym. Dorośli studenci są przeciwstawiani
tradycyjnym studentom, którzy zazwyczaj
mają mniej niż 25 lat, uczęszczają na zajęcia
w pełnym wymiarze godzin, nie pracują w
pełnym wymiarze godzin, gdy są zapisani na
kursy i mają niewiele, jeśli w ogóle,
obowiązków rodzinnych..

DEFINICJA
Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej,
"dorosły" w kontekście szkolnictwa wyższego
jest definiowany jako osoba w wieku 25 lat
lub starsza. Formalne kształcenie dorosłych
odbywa się przede wszystkim poprzez system
uniwersytecki i szkoły zawodowe (które są
finansowane przez rząd, studenci nie muszą
wnosić opłat) (KE, 2018).

SZEŚĆ ZASAD UCZENIA SIĘ
DOROSŁYCH
WEDŁUG
MALCOLMA KNOWLESA (1970):

Badania wykazały, że w ciągu ostatnich kilku
dekad nastąpiło przesunięcie od osób
poszukujących stopnia policealnego, od
tradycyjnego
studenta
do
bardziej
zróżnicowanej populacji, która zwykle
pracuje w niepełnym wymiarze godzin, w
pełnym wymiarze godzin i / lub ma
zobowiązania rodzinne. Zjawisko to stworzyło
większą grupę dorosłych słuchaczy, którzy
uczęszczają do szkół wyższych i którzy stoją
przed niezliczonymi wyzwaniami związanymi
z ich edukacją.

kierują się własnymi potrzebami.

1.

2.

Dorośli są wewnętrznie zmotywowani i

Dorośli wnoszą do nauki doświadczenia
życiowe i wiedzę

3.

Dorośli są zorientowani na cel

4.

Dorośli są zorientowani na przydatność

5.

Dorośli mają praktyczne podejście
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WYTYCZNE DLA GRUP DOCELOWYCH
Wytyczne dla grupy docelowej są dostosowane do kontekstu i warunków panujących w regionach
partnerów. Szczegółowe wyjaśnienie wytycznych znajduje się w poniższej tabeli.

DOCELOWI SŁUCHACZE ARDENT…
• są to zazwyczaj osoby w wieku 25-65 lat z pewnym formalnym/nieformalnym wykształceniem
• podejmują studia wyższe po okresie nieciągłości biograficznej po zakończeniu edukacji
początkowej
• preferują elastyczne sposoby studiowania w porównaniu ze sztywnymi harmonogramami
regularnych programów studiów
• są grupą heterogeniczną* pod względem pochodzenia/wykształcenia
• posiadają wewnętrzne zainteresowanie rozwojem obszarów wiejskich i przedsiębiorczością

• mogą nie posiadać/posiadać niewielką - pewną wiedzę/doświadczenie w zakresie
przedsiębiorczości
• mogą być w pewnym stopniu zatrudnione, ale wolimy angażować osoby niezatrudnione i/lub
NEET (Not in Education, Employment, or Training)
* bardzo pożądane (mile widziana interdyscyplinarność)

SŁUCHACZE, KTÓRZY NIE SĄ DOCELOWI…
• tradycyjni studenci studiów stacjonarnych, którzy podejmują studia wyższe bezpośrednio po

zakończeniu edukacji początkowej
• przedsiębiorcy z doświadczeniem edukacyjnym (np. którzy zaprzestali prowadzenia działalności
gospodarczej)
• aktywni przedsiębiorcy
• członkowie Rady Wiejskiej
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EFEKTY UCZENIA SIĘ
Efekty uczenia się w Akceleratorze są
zorientowane na umiejętności. Program
ARDENT Accelerator będzie wspierał
nabywanie kluczowych kompetencji przez
dorosłych słuchaczy, umożliwiając im
odgrywanie aktywnej roli na ścieżkach
kariery zawodowej i przygotowując ich do
pracy w XXI wieku. Rezultaty mają być
osadzone w kontekście rozwoju obszarów
wiejskich,
ale
większość
nabytych
umiejętności ma charakter przekrojowy i
może być zastosowana także w innych
kontekstach. Pozwoli to uczniom na wybór
różnych ścieżek i zapewni elastyczność.
Istnieją dwa poziomy umiejętności, które
mają być aktywnie promowane w trakcie
programu Akceleratora: umiejętności twarde
i umiejętności XXI wieku (umiejętności
miękkie).
Umiejętności twarde
Biorąc pod uwagę, że dorośli słuchacze,
którzy zostaną wybrani do udziału w
programie Akcelerator, mają niewielką lub
żadną wiedzę i doświadczenie w zakresie
przedsiębiorczości,
kluczowe
znaczenie
będzie miało zapoznanie ich z podstawowymi
koncepcjami i pojęciami z zakresu
przedsiębiorczości. Dlatego też dorośli
słuchacze ARDENTU będą musieli poznać
takie pojęcia, jak: modele biznesowe,
propozycja wartości, punkty krytyczne,
studium
wykonalności,
zarządzanie
finansami,
zarządzanie
innowacjami,
myślenie strategiczne, pozyskiwanie funduszy
itp.

W ramach tego projektu uczniowie zdobędą
także wiedzę na temat koncepcji rozwoju
obszarów wiejskich oraz wyzwań stojących
przed obszarami wiejskimi w ich regionach.
Umiejętności XXI wieku
Znaczenie i potrzeba umiejętności XXI wieku
zostały podyktowane takimi zjawiskami, jak
szybkie zmiany technologiczne, postępująca
globalizacja i internacjonalizacja oraz
przejście od gospodarki przemysłowej do
gospodarki opartej na wiedzy (Voogt i Robin,
2010). Nowy program na rzecz umiejętności
w Europie (KE, 2016) wskazuje na wyraźną
potrzebę zróżnicowanej palety umiejętności,
skupiającej się na takich cechach, jak
elastyczność, odporność i przedsiębiorczość,
aby sprostać takim wyzwaniom, jak szybko
zmieniający się rynek pracy i wymagania
cyfrowe, niedopasowanie umiejętności i
zmiany demograficzne. Dlatego też projekt
ARDENT,
który
jest
projektem
przyszłościowym, będzie aktywnie promował
umiejętności XXI wieku poprzez nauczanie,
aktywną pracę w grupach i interakcje z
interesariuszami z obszarów wiejskich.
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FACYLITACJA
CEL FACYLITACJI
Facylitacja
oznacza
"umożliwianie czegoś".

SKUTECZNY FACYLITATOR
"ułatwianie"

lub

Jej sztuka polega na wydobywaniu mądrości
już zakorzenionej i drzemiącej w psychice
uczącego się. Facylitatorzy to osoby
posiadające
umiejętności
tworzenia
warunków, w których inne istoty ludzkie
mogą, na ile to możliwe, wybierać i kierować
własnym uczeniem się i rozwojem. Facylitator
jest "przewodnikiem procesu", który pracuje
z grupą, by pomóc jej w osiągnięciu
samookreślonego celu". (Gregory, 2002).
Facylitacja jest wykorzystywana w wielu
kontekstach, by wydobyć z ludzi to, co
najlepsze, poprzez współpracę, innowacyjne
myślenie, samodzielność i kreatywność. W
kontekście uczenia się facylitacja ma za
zadanie prowadzić ludzi do pożądanych
efektów uczenia się w sposób indukcyjny, a
nie dedukcyjny (gdzie nauczyciel przekazuje
uczniowi treść, a uczeń biernie ją przyswaja).
Dlatego też facylitacja zakłada dużą
aktywność i zaangażowanie ucznia od
samego początku, aby zapewnić mu
maksymalną
absorpcję
i
poczucie
odpowiedzialności za to, czym zajmuje się w
klasie. Facylitacja w nauczaniu problemowym
ma zatem zasadnicze znaczenie, ponieważ
stawia ucznia w centrum uwagi, jako osobę,
która mobilizuje swoje zasoby i możliwości,
by znaleźć rozwiązanie.

Wraz z pojawieniem się nowych technologii
nauczania i uczenia się coraz popularniejsze
staje się uczenie się przez Internet. W tym
kontekście kompetentni facylitatorzy są
kluczem do udanego procesu uczenia się
online. Według Ilgaz i Gulbahar (2015) rola i
kompetencje facylitatora powinny rozciągać
się na cztery wymiary: pedagogiczny,
społeczny, kierowniczy i techniczny.
• Wymiar pedagogiczny odnosi się do
coachingu
i
oceny
kompetencji
facylitatora.
• Wymiar społeczny odnosi się do
umiejętności
interpersonalnych
i
komunikacyjnych.
• Wymiar menedżerski odnosi się do
umiejętności
administracyjnych
i
organizacyjnych
• Wymiar techniczny odnosi się do
umiejętności technologicznych.
Na podstawie czterech wymiarów efacylitacji zaproponowanych przez Ilgaz i
Gulbahar (2015) w projekcie wyodrębniono
siedem
bardziej
szczegółowych
ról
skutecznego facylitatora. Są one szczególnie
istotne dla facylitacji online, czyli e-facylitacji.
Należą do nich:
•
•
•
•
•
•
•

Kurator treści
Projektant uczenia się
Projektant informacji
Redaktor
Wsparcie techniczne
Mentor społeczny
Menedżer
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FACYLITACJA
ZALECENIA CYFRYZACYJNE
NADMIERNE PRZYGOTOWANIE
Nauczanie na odległość wymaga starannego
planowania. Im więcej pracy wykonasz z
wyprzedzeniem, tym sprawniej i skuteczniej
przeprowadzisz sesję.
SPRAWDZAJ OSOBIŚCIE
Poświęć czas na wzajemne poznanie się. Jeśli
nie możesz spotkać się osobiście, zaplanuj
czas na budowanie zespołu. Wykorzystaj
lodołamacze, aby zespół stał się silniejszy i
bliższy.
ROZWIĄZYWANIE SPRAW
Zaplanuj dwie krótsze sesje zamiast jednej
długiej. Podziel ćwiczenia na krótkie etapy
(np. 5 minut). Ludzie łatwo się wyczerpują z
powodu zbyt dużej aktywności w sieci.
POZNAJ NARZĘDZIA
Stań się ekspertem w zakresie działania
narzędzi i wykorzystaj je na swoją korzyść.
Upewnij się, że każdy ma do nich dostęp,
bądź gotowy do rozwiązywania problemów i
przewidywania potencjalnych kłopotów.
Upewnij się, że każde narzędzie jest starannie
dobrane do doskonalenia konkretnej
umiejętności.
MAKSYMALNE
WYKORZYSTANIE
WSPÓLNEGO CZASU
Przygotuj się do pracy przed i po spotkaniu.
Następnie
asynchronicznie
zarządzaj
działaniami uzupełniającymi.

WYRÓWNANIE INTERKACJI
Upewnij się, że wszyscy mogą w równym
stopniu uczestniczyć w zajęciach, nie pozwól,
aby jedna osoba zawładnęła całą sesją.
Znajdź sposób, by skłonić "nieśmiałych" do
zabrania głosu. Wczucie się w to, jak różne
warunki panujące na odległość wpływają na
współpracę podczas warsztatów.
NADMIERNA KOMUNIKACJA
Jeśli wydaje się to powtarzalne, to
prawdopodobnie jest to odpowiednia ilość
komunikacji. Nadaj bieg sprawom i utrzymuj
energię na wysokim poziomie.
EKSPERYMENT
Nie należy próbować zbyt wiele naraz. Zbyt
częste eksperymentowanie może jednak
przytłoczyć ludzi i spowodować utratę celu.
Eksperymentuj, aby znaleźć swój ulubiony
punkt.
ELASTYCZNOŚĆ
Idź z prądem. Czasami sprawy idą nie tak, jak
sobie wyobrażaliśmy. Wykorzystaj najlepiej te
sytuacje, które nie idą zgodnie z planem.
MYŚL W KATEGORIACH CYFROWYCH
Od początku planuj cyfrowy rezultat, nawet
jeśli pracujesz w trybie analogowym i offline.
Utrzymuj twórczy rozmach bez względu na
to, gdzie znajduje się zespół.
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FACYLITACJA
PRACA GRUPOWA
Praca zespołowa będzie miała zasadnicze
znaczenie w Akceleratorze, zwłaszcza we
wspólnych projektach dorosłych słuchaczy.
Według Axelsona i Thyleforsa (1993) każdy
zespół przechodzi przez pięć faz:
• Faza początkowa charakteryzująca się
niepewnością, niejasnymi normami i
rolami oraz pewnymi walkami o władzę.
• Faza miodowego miesiąca z "miłą"
komunikacją, jednością, hojnością i
idealizacją.
• Faza integracji z krystalizacją ról,
tworzeniem podgrup, głębszą komunikacją
i poczuciem "my".
• Faza konfliktów, w której trzeba podzielić
się władzą, stworzyć sojusze i gdzie
pojawia się potrzeba zarządzania.
• Dojrzałość to ostatnia faza, do której miejmy nadzieję - zespoły dojdą, mając
jasno określone cele i role, wzajemny
szacunek, jasne komunikowanie faktów i
uczuć, konstruktywną krytykę i konsensus.

Drugi typ to pseudozespół. Powinny one
pracować nad wspólnym celem/wspólnym
projektem, ale tak naprawdę nie starają się
osiągnąć żadnego celu. Tego typu zespoły to
słabe grupy. Być może nie wiedzą, jak
współpracować, może targają nimi osobiste
konflikty lub nie są zainteresowane
połączeniem sił. Trzeci typ zespołu to zespół
potencjalny, których w edukacji jest wiele.
Facylitacja w Akceleratorze będzie miała na
celu doprowadzenie każdego zespołu
projektowego
do
poziomu
wysokiej
wydajności.

Działanie zespołu można podzielić na 5
różnych typów w zależności od jego dynamiki
i dopasowania.
Najbardziej
podstawowa
grupa
jest
postrzegana jako grupa robocza złożona z
osób, które nie mają wspólnego celu, ale
wchodzą ze sobą w interakcje przede
wszystkim po to, by dzielić się wspólnymi
informacjami, doświadczeniami i pomagać
sobie nawzajem w procesie uczenia się.
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EFEKTYWNE ANGAŻOWANIE
UCZNIÓW ONLINE
Ze względu na obecną sytuację COVID-19
nacisk zostanie położony na narzędzia
cyfrowe,
które
ułatwią
komponent
dydaktyczny i będą sprzyjać współpracy
między dorosłymi uczniami a innymi
zainteresowanymi stronami.
Kluczowe
znaczenie
będzie
miało
uwzględnienie różnych możliwości i wymagań
potrzebnych do skutecznego ułatwienia
nauczania oraz pracy zespołowej w ramach
projektów dla dorosłych uczących się.

Poniższe narzędzia mają wspierać wszystkie 5
możliwości:

•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Teams
Miro
Mural
Diigo
Kahoot
Canva
Todoist

Pięć umiejętności, które są warunkiem
wstępnym udanej e-facylitacji, to:
• Myślenie wizualne;
• Dzielenie się treściami;
• Zachowanie organizacji;
• Komunikowanie się w czasie rzeczywistym
oraz
• Komunikacja asynchroniczna.
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DZIAŁANIE E-FACYLITACJI:
NA PRZYKŁADZIE MURAL’a
Aby zilustrować możliwości narzędzi cyfrowych w zakresie ułatwiania nauki, współpracy i tworzenia
pomysłów na projekty, wykorzystamy projekt MURAL. Jako nauczyciel masz prawo do bezpłatnego
korzystania z programu MURAL. Dostęp do programu MURAL można uzyskać tutaj :
https://www.mural.co/

Poniżej znajduje się przykład, jak przeprowadzić serię sesji od wprowadzenia i wprowadzenia zespołu
do testowania produktu końcowego. Jest to tylko przykład i nie krępuj się modyfikować i dzielić sesji
zgodnie z własnymi potrzebami, tempem i znaczeniem.
Faza
Poprzedzająca pracę

Technika MURAL
Wszyscy na pokład

Cel
Zaangażowanie

Rozgrzewka

Ja poprzez zdjęcia

Wprowadzenie

Rozejść się

Wywiad

Badanie

Co masz na myśli?

Dyskusja

Matryca kreatywności

Generoawnie

grupowanie
podobieństwMacierz
ważności/trudności

Identyfikowanie wzorca

Zakończenie

Studio projektowe

Tworzenie i iteracja

Test

Testy typu "Pomyśl na głos

Test

Zbierz się

Priorytetyzacja
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DZIAŁANIE E-FACYLITACJI:
NA PRZYKŁADZIE MURAL’a
1

2

3

4
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7
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1. Zaangażowanie
Zaangażuj swoich dorosłych słuchaczy przed
rozpoczęciem zajęć.
PODSTAWY
Stwórz wspólny mural lub dokument, do
którego wszyscy będą mieli dostęp przed
zajęciami Wyznacz miejsce, w którym każda
osoba będzie mogła dodać swoje imię i
nazwisko oraz zdjęcie Zamieść krótką ankietę
lub kilka pytań dotyczących oczekiwań wobec
zajęć Dodaj linki do zasobów, z którymi
powinni się zapoznać przed warsztatami, np.
do badań użytkowników lub samouczków
dotyczących narzędzi, których będziemy
używać.

KROK 1 DODANIE IMIENIA I ZDJĘCIA
Poproś każdą osobę o wyznaczenie miejsca,
w którym będzie mogła dodać swoje zdjęcie i
imię. Jako przykład wypełnij pierwszą
instancję.

KROK 3 PRZEGLĄD LINKÓW
Przypomnij uczestnikom, że przed sesją
należy zapoznać się z wszelkimi wymaganymi
lekturami/oglądami.
W trakcie zajęć
KROK 4 UDOSTĘPNIANIE
Udostępnij dokument na ekranie. Przywitaj
uczestników i zacznij od przeczytania swojego
wpisu. Przeczytaj go krótko, tak aby
odpowiadał
oczekiwanej
długości
wypowiedzi grupy. Jeśli 25 osób poświęci
każdej z nich 2 minuty, to będzie to prawie
godzina. Ustaw minutnik z alarmem
dźwiękowym, aby wszyscy wiedzieli, kiedy
upłynie ich czas. Alarm może wydawać
humorystyczny dźwięk, np. kwakanie kaczki,
aby rozjaśnić interakcję.

KROK 2 ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zadawaj zarówno poważne, jak i zabawne
pytania. Odpowiedzi pomogą Ci odkryć
ewentualne problemy z dopasowaniem
Twoich celów do oczekiwań uczestników, ale
będą też okazją do wzajemnego poznania się.
Zaproponuj kreatywne sposoby odpowiedzi za pomocą zdjęć, szkiców lub w formie haiku.
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DZIAŁANIE E-FACYLITACJI:
NA PRZYKŁADZIE MURAL’a
1

2

3

4

2. Wprowadzenie
Poświęć czas na poznanie się członków
zespołu/zespołów.
PODSTAWY

Do tego ćwiczenia wykorzystaj "Szablon
rozpoczęcia spotkania zespołu" w programie
MURAL.
Wcześniej zaproś zespół na spotkanie i na
mural.
W klasie
KROK 1 OPISANIE SIEBIE ZA POMOCĄ
OBRAZÓW (2-3 MIN)
Poszukaj w Internecie obrazów, które
odzwierciedlają Twoje zainteresowania,
hobby i osobowość. Skopiuj i wklej 2-3
zdjęcia w odpowiednie miejsce na muralu.
Możesz też zrobić zdjęcie swojego obecnego
miejsca pracy lub zdjęcia za oknem, aby je
dodać. Możesz również poprosić uczestników
o znalezienie zdjęcia swojego sobowtóra.
Bądź kreatywny, jeśli chodzi o to, czego od
nich wymagasz. Ustaw czas na tę część
ćwiczenia.

5

6

7

8

9

KROK 2
PODZIEL SIĘ SWOIMI ZDJĘCIAMI
Przejdź po kolei wokół grupy i poproś każdą
osobę, aby opisała wybrane przez siebie
zdjęcia. Upewnij się, że włączyli swoje
kamery internetowe lub, jeśli znajdują się w
jednym pomieszczeniu, niech każda osoba
zbliży się do kamery w trakcie wypowiedzi.
Gesty i mimika twarzy mają duże znaczenie w
budowaniu więzi z zespołami zdalnymi. W
przypadku zespołów hybrydowych należy
naprzemiennie wymieniać się uczestnikami
znajdującymi się w pomieszczeniu i
uczestnikami zdalnymi, aby ustalić normy
podziału ról między obiema grupami. Zacznij
od siebie i w tym ćwiczeniu na początku
wymodeluj język empatii, którego chciałbyś
używać podczas warsztatów.
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DZIAŁANIE E-FACYLITACJI:
NA PRZYKŁADZIE MURAL’a
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3. Badania
Ważną częścią procesu poszukiwania
rozwiązań są badania, takie jak te
prowadzone za pomocą wywiadów.
PODSTAWY
• Zidentyfikujcie obszar badań związany z
waszym projektem
• Zidentyfikuj interesariuszy, z którymi
możesz porozmawiać
• Przygotuj pytania
• Zaplanuj czas, aby połączyć się
PODCZAS ROZMOWY
KROK 1 PRZEDSTAWIENIE SIĘ
Użyj
oprogramowania
do
połączeń
konferencyjnych, aby połączyć się z
uczestnikiem za pomocą włączonych kamer
internetowych. Przywitaj się i powiedz, w
jakim celu przeprowadzasz wywiad. Zapytaj,
czy można nagrywać sesję.
KROK 2:
ZADAWAJ PYTANIA
Zaczynaj od prostych pytań i pytaj: "Czy
możesz powiedzieć więcej?", aby wydobyć
szczegóły.

KROK 3 ROBIENIE NOTATEK
Utwórz wspólny dokument, w którym
będziesz zapisywać notatki z rozmowy. Jeśli
trudno jest prowadzić notatki w czasie
rzeczywistym, stwórz skrót, który będziesz
mógł później rozwinąć. Zachęć innych
uczestników rozmowy, aby również wnieśli
swój wkład.
KROK 4 PODZIĘKUJ
Liczy się uprzejmość i pozostawia otwartą
furtkę, aby w razie potrzeby ponownie
podjąć rozmowę. Zapytaj, czy dana osoba
byłaby skłonna ponownie wziąć udział w
rozmowie.

PO ROZMOWIE
KROK 5 - ZAPISZ SWOJE OBSERWACJE
Zapisuj
poszczególne
obserwacje
w
indywidualnych notatkach we wspólnej
cyfrowej przestrzeni roboczej, takiej jak
MURAL. Podziel się z zespołem linkiem do
wszelkich materiałów audio, wideo i notatek.
Zaplanuj, że na opracowanie notatek
poświęcisz tyle czasu, ile zajęło Ci
przeprowadzenie wywiadu.
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DZIAŁANIE E-FACYLITACJI:
NA PRZYKŁADZIE MURAL’a
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4. Dyskusja
PODSTAWY
Stwórzcie wspólny mural lub dokument z
ramą w kształcie "Byka". Oznacz najbardziej
wewnętrzny okrąg jako "Podstawowy",
środkowy jako "Drugorzędny", a zewnętrzny
jako "Trzeciorzędny". Podziel okrąg na 4-8
kwadrantów, jak pizzę. Oznacz każdy sektor,
aby skupić dyskusję wokół znanych tematów,
pozostawiając 1-2 puste miejsca.
KROK 1 AUDYT WEWNĘTRZNY (3 MIN)
Poproś uczestników o cichą pracę i
sporządzenie notatki na temat każdego
zagadnienia, które zaprząta ich uwagę. Ustaw
czas na tę część ćwiczenia i przypomnij
uczestnikom, ile czasu pozostało do końca (1
minuta).

KROK 3 PYTANIA WYJAŚNIAJĄCE I
NEGOCJACJE (4 MIN)
W miarę umieszczania zagadnień grupa
powinna zadawać pytania, jeśli nie ma
jasności co do danej kwestii. W miarę
umieszczania kolejnych zagadnień, negocjuj,
które z nich mogą stać się "pierwszorzędne",
a które powinny stać się "drugorzędne" lub
"trzeciorzędne".
KROK 4 DYSKUSJA, TABELA, WYCOFANIE SIĘ
(5 MIN)
Jako grupa ustalcie, które tematy należy
omówić, odłożyć do dyskusji lub odłożyć na
inne spotkanie.

KROK 2 DZIELENIE SIĘ (1 MIN NA OSOBĘ)
Przejdź wokół grupy i poproś uczestników,
aby po kolei umieszczali swoje notatki na
podstawowej,
drugorzędnej
lub
trzeciorzędnej
orbicie
odpowiedniego
wycinka. Im pilniejsza sprawa, tym bliżej
środka diagramu powinna się ona znajdować.
Użyj listy uczestników w oprogramowaniu
konferencyjnym, aby uwzględnić wszystkich
lub poproś ostatnią osobę, aby zadzwoniła do
następnej i podzieliła się swoimi uwagami.
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DZIAŁANIE E-FACYLITACJI:
NA PRZYKŁADZIE MURAL’a
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5. Generowanie
PODSTAWY
• Stwórz wspólny mural lub dokument
zawierający siatkę 4x4, na której członkowie
zespołu będą mogli umieszczać notatki.
• Dla każdej grupy 4-6 uczestników potrzebna
będzie osobna siatka.
• Oznacz
nagłówki
każdej
kolumny
stwierdzeniem
dotyczącym
wyzwania,
momentem podróży klienta lub odpowiednią
osobą
• Oznacz każdy nagłówek wiersza sugestią,
trendem lub nową technologią, aby wywołać
kreatywne pomysły.
KROK 1 WPROWADZENIE (5 MIN)
Udostępnij ekran i przeprowadź uczestników
przez matrycę. Wyjaśnij każdą kolumnę i
nagłówek wiersza. Przypomnij, że jest to konkurs
i wygra zespół, który wygeneruje najwięcej
pomysłów. Poinformuj też wszystkich, że jest to
ćwiczenie
wymagające
ciszy.
Rozmowy
przeszkadzają w dodaniu wielu pomysłów.
Wyjaśnij wszelkie pytania przed rozpoczęciem.
KROK 2 ZORGANIZOWANIE PODGRUP (1 MIN)
Zastanów się, gdzie znajdują się uczestnicy. Jeśli
niektórzy z nich znajdują się w jednym miejscu,
dobrze jest pozwolić im pracować razem, a
pozostałe osoby znajdujące się daleko
zorganizować w inne podgrupy.

KROK 3 WSTĘP! (10 MIN)
Przypomnij grupom, aby pracowały w ciszy,
analizując każde skrzyżowanie i sporządzając
notatkę dla każdego pomysłu. Odmierz czas
tej części i upewnij się, że uczestnicy skończą
pracę po upływie wyznaczonego czasu. Włącz
muzykę w tle, aby uatrakcyjnić ten dłuższy
odcinek.
KROK 4 STOP! PODLICZ SUMY (2 MIN)
Poproś każdą grupę, aby policzyła swoje
notatki i podzieliła się sumą. Grupa, która ma
najwięcej notatek, "wygrywa". Prawdziwym
zwycięzcą jest grupa, a Ty możesz to
udowodnić, mówiąc, ile pomysłów powstało
w ciągu zaledwie 10 minut!
KROK 5 REFLEKSJA (10 MIN)
Poproś każdy zespół o wybranie 1-2
pomysłów, którymi mógłby się podzielić z
wszystkimi uczestnikami i przedyskutować je.
Pamiętaj, że jeśli masz pięć grup i każda z
nich ma 5 minut na odczytanie pomysłów, to
daje to 25 minut.
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6. Wykrywanie wzorca
PODSTAWY
• Utwórz wspólny mural lub dokument, który
umożliwia
swobodny
przepływ
poszczególnych notatek
• Zidentyfikuj zbiór treści, które muszą być
lepiej zrozumiane. Mogą to być wywiady,
wyniki ankiet, a nawet zgłoszenia klientów
dotyczące funkcji
• Utwórz indywidualne notatki dla każdego
elementu

KROK 4 POKAZANIE ZALEŻNOŚCI (5 MIN)
Użyj linii, strzałek lub innych elementów
wizualnych, aby podkreślić interakcje lub
zależności między klastrami.

KROK 1 CICHE SORTOWANIE (5 MIN)
Pracując w ciszy jako grupa, poproś uczestników,
aby przenieśli notatki do grup na podstawie
dostrzeganego podobieństwa. Ustaw czasomierz
i dodawaj czas w zależności od potrzeb, np. co 12 minuty. Lepiej jest niedoszacować czasu, który
będzie potrzebny i dodać więcej, niż
przeszacować.
KROK 2 ZWERBALIZUJ LUB OZNACZ (10 MIN)
Poproś członków grupy o opisanie grup, które
się wyłoniły. W trakcie pracy nadaj każdej grupie
etykietę.
KROK 3 DOPRECYZOWANIE KLASTRÓW (10
MIN)
Poproś grupę, aby przejrzała duże skupiska.
Sprawdźcie, czy nie zawierają one wielu
odrębnych pojęć, które mogłyby być bardziej
odpowiednie jako oddzielne klastry.
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7. Priorytetyzacja
PODSTAWY
• Stwórzcie wspólny mural lub dokument, w którym
notatki będą mogły być ułożone w siatce 2x2
• Każda grupa będzie potrzebowała swojej własnej
siatki
• Oznaczcie oś poziomą "Znaczenie" lub "Wpływ".
• Oznacz oś pionową: "Trudność", "Koszt" lub
"Wysiłek".
• Zaplanuj jedną lub więcej wideokonferencji w
zależności od potrzeb grup rozproszonych.
KROK 1 WYJAŚNIENIE ZADANIA WSZYSTKIM
UCZESTNIKOM (5 MIN)
Ważne jest, aby wszyscy zrozumieli, że metoda ta
składa się z trzech odrębnych kroków i aby była
skuteczna, należy je wykonywać krok po kroku.
Wybierz 6-12 pozycji, które wymagają ustalenia
priorytetów i zanotuj każdą z nich. Posortuj poziomo
według ważności. Wymuś podział, nie ma żadnych
remisów. Posortuj pionowo (zachowując porządek
poziomy) według trudności.
KROK 2 ZORGANIZOWANIE PODGRUP (2 MIN)
Weź pod uwagę lokalizację uczestników. Jeśli
niektórzy z nich znajdują się w jednym miejscu,
dobrze jest pozwolić im pracować razem, a
pozostałych oddalonych zorganizować w inne
podgrupy.

KROK 3 ZESPOŁY ROZPOCZYNAJĄ PRACĘ. TY
PROWADZISZ (15 MIN)
Poruszaj się między liniami konferencyjnymi,
słuchając postępów każdej grupy. Korzystając
z poniższych wskazówek, przypominaj
zespołom o protokole i pilnuj, aby nie
zboczyli z trasy. Odmierz czas tego segmentu
i daj wszystkim 2 minuty na wypowiedź.
KROK 4 PRZEGRUPOWANIE W CELU
WYKONANIA OSTATNICH KROKÓW (5 MIN)
Zademonstruj oznaczenie kwadrantów w
następujący sposób: lewy górny - "LUXURY";
prawy górny - "STRATEGICZNY"; lewy dolny "Nisko wiszące owoce" i prawy dolny "Wysoki ROI". Następnie narysuj dwie ukośne
linie, które podzielą siatkę 2x2 na trzy równe
obszary. Dolny-prawy to "Zrób to najpierw".
Obszar środkowy, biegnący od lewego
dolnego rogu do prawego górnego, to "Zrób
to po raz drugi". Trzeci obszar, który znajduje
się w lewym górnym rogu, to "Zrób to po
trzecie". Pozwól każdemu zespołowi na
chwilę, aby uzupełnił te informacje.
KROK 5 DYSKUSJA (10 MIN)
Udostępnij ekran i zachęć każdą grupę do
krótkiego
podzielenia
się
swoimi
spostrzeżeniami. Wyświetl wynik końcowy
każdego zespołu i poproś, aby wyznaczyli
osobę, która przedstawi ich wyniki
pozostałym zespołom.
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8. Tworzenie i powtarzanie (iteracja)
PODSTAWY
• Zacznij od "Szablonu studia projektowego"
w programie MURAL.
• Dodaj stwierdzenie wyzwania do obszaru
wskazanego dla rundy 1.
• Zaproś
grupę
do
dokumentu
i
rozpocznijcie
KROK 1 WYZNACZENIE PASÓW ROBOCZYCH
(1 MIN)
Poleć każdej osobie, aby znalazła na stole
rząd i umieściła swoje imię i nazwisko oraz
zdjęcie po lewej stronie.
KROK 2 BURZA MÓZGÓW (2 MIN)
Poproś każdą osobę, aby wymyśliła jak
najwięcej unikalnych rozwiązań zadania,
dodając notatkę dla każdego z nich w
pierwszej kolumnie swojego rzędu. Ustaw
czas na tę część ćwiczenia.

KROK 4 DZIELENIE SIĘ (2-5 MINUT NA
OSOBĘ)
Każda osoba prezentuje szkic koncepcji, a
informacje zwrotne są zapisywane w trzeciej
kolumnie. Zwróć uwagę na mocne aspekty
koncepcji, które mogą stanowić lepsze
rozwiązania. Użyj kamer internetowych, aby
zobaczyć, jak osoba prezentująca omawia
swój szkic.
KROK 5 KONSOLIDACJA (5 MIN)
Opisz jedno rozwiązanie, które łączy w sobie
najlepsze elementy z całej grupy. Naszkicujcie
nową, połączoną koncepcję i uzgodnijcie
wspólnie kierunek działania.

Kontynuujcie prace nad pierwszą koncepcją
lub załóżcie nowe studio projektowe na
potrzeby kolejnego wyzwania.

KROK 3 SZKIC (10 MIN)
Poleć każdej osobie, aby wybrała swój
ulubiony pomysł i naszkicowała go w drugiej
kolumnie swojego rzędu. Jeśli szkicują na
papierze, poproś ich o zrobienie zdjęcia i
przesłanie go. Odmierz czas tej części zadania
i daj każdemu 2 minuty na odpowiedź.
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9. Test
PODSTAWY
• Określ, co będziesz testować i jedno lub
dwa kluczowe zadania
• Opracuj makietę lub prototyp, który
będzie w stanie wspierać interakcję
uczestników
• Wyznacz jedną osobę, która będzie
ułatwiać i jedną osobę, która będzie
rejestrować obserwacje uczestników.
• Przygotuj oprogramowanie do nagrywania
ekranu lub aparat fotograficzny do
rejestrowania przebiegu testu
PODCZAS TESTU
KROK 1 WPROWADZENIE
Przedstaw koncepcję uczestnikom testu.
Wyjaśnij, jaka jest ich rola w symulacji i
zapytaj, czy mają jakieś pytania. Przypomnij
im, aby werbalizowali to, co robią i myślą.
Powiedz, że nie ma mowy o błędach ani złych
odpowiedziach.

KROK 3 ZAMKNIĘCIE
Gdy
uczestnicy
zakończą
podziękuj im za udział.

symulację,

PO TESTACH
KROK 4 MODYFIKOWANIE PROTOKOŁU LUB
PROTOTYPU
Na podstawie pierwszych kilku doświadczeń z
testowania zmodyfikuj symulację, dopracuj
protokół lub oba te elementy.
KROK 5 KONSOLIDACJA NOTATEK
Przejrzyjcie notatki z przeprowadzonych
testów. Zidentyfikuj elementy, które działają
dobrze, oraz te, które stwarzają ryzyko
niepowodzenia doświadczenia. Podziel się
tymi informacjami z zespołem ds. produktu.

KROK 2 OBSERWACJA
Przeprowadź symulację korzystania z
produktu lub usługi za pomocą prototypu.
Nie odpowiadaj na pytania dotyczące
prototypu ani nie kieruj ich działaniami.
Obserwuj ich działania i zapisuj ich
wypowiedzi.
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