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Przedmowa 

Niniejsze opracowanie powstało jak rezultat dwuletniego projektu współfinansowanego 

w ramach programu Erasmus+ na lata 2014-2020, w okresie: wrzesień 2016 - sierpień 

2018, zatytułowanego " Curricula for culture volunteers and managers in sparsely popu-

lated areas " (akronim projektu: SPAR). 

W skład partnerstwa wchodzi sześć organizacji z pięciu państw członkowskich UE zaj-

mujących się sztuką, wolontariatem, liberalną edukacją dorosłych i rozwojem społe-

czeństwa obywatelskiego. Partnerami są: 

Voluntary Arts network (UK) –  www.voluntaryarts.org 

National Association of Cultural Councils (DK) -  www.kulturellesamraad.dk 

Interfolk, Institute for Civil Society (DK) - www.interfolk.dk   

Hungarian Folk High School Society (HU) - www.nepfoiskola.hu  

Foundation of Alternative Educational Initiatives (PL) -  www.fundacjaaie.eu 

Municipality of Lousada, Wydział Komunikacji, dziedzictwa, kultury, edukacji oraz 

sportu. (PT) - www.cm-lousada.pt 

W ostatnich latach byliśmy świadkami większego zainteresowania politycznego oraz ze 

strony opinii publicznej w zakresie ożywienia obszarów wiejskich i słabo zaludnionych 

w państwach członkowskich UE i przeciwdziałania tendencji, w ramach której obywate-

le przemieszczają się z obszarów wiejskich do miejskich. Jednym ze sposobów przeciw-

działania temu trendowi może być promowanie bardziej dostępnych i angażujących 

działań związanych ze sztuką i kulturą z wartością dodaną dla wspólnoty lokalnej. 

Organizacje partnerskie podzielają pogląd, że nowe inicjatywy w trzecim sektorze pro-

wadzone przez stowarzyszenia artystyczne i kulturalne oraz ich wolontariuszy mogą 

mieć duże znaczenie. Aby zabezpieczyć równowagę kulturową w tych obszarach, musi-

my wzmocnić czynnik "obywatele pomagają obywatelom" lub tzw. "sieciowanie", w ra-

mach których organizacje społeczeństwa obywatelskiego z międzykulturowego sektora 

sztuk amatorskich, kultury i dziedzictwa zapewniają działania artystyczne i kulturalne z 

wartością dodaną dla  lokalnej społeczności. 

Celem projektu jest wzrost kompetencji wolontariuszy działających w trzecim sektorze, 

w celu zapewnienia możliwości rozwoju sztuki i kultury na słabo zaludnionych obsza-

rach, z wartością dodaną dla zwiększonego uczestnictwa obywatelskiego i demokra-

tycznego, poprawy więzi społecznych oraz wzrostu tożsamości lokalnej. Celem tych 

działań to: 

 Innowacyjne sposoby docierania do obywateli zajmujących się sztuką i kulturą, 

aby stali się kompetentnymi wolontariuszami kultury 

 Wysokiej jakości kursy - dostosowane do tych grup - w jaki sposób organizować 

działania kulturalne z wartością dodana dla społeczności lokalnych 

 Wzrost kompetencji i umiejętności członków organizacji społecznych tak aby 

wspierać idee wolontariatu i współpracę z interesariuszami 

http://www.voluntaryarts.org/
http://www.kulturellesamraad.dk/
http://www.interfolk.dk/
http://www.nepfoiskola.hu/
http://www.fundacjaaie.eu/
http://www.cm-lousada.pt/
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Kluczowe działania w ramach projektu: 

1. Przeprowadzenie badań terenowych w każdym kraju partnerskim, celem uzy-

skania profili działających z sukcesem organizacji społecznych sektora kultury, 

które skupiają wolontariuszy, tak aby pozyskać informacje bazowe dla rozwoju 

dalszych działań projektowych (styczeń - czerwiec 2017 r.) 

2. Opracowanie zintegrowanych wytycznych dotyczących programów szkolenia dla 

wolontariuszy sektora kultury oraz menedżerów ds. kultury w celu zapewnienia 

ożywionych działań międzykulturowych z wartością dodaną dla społeczności, 

gdzie rezultatami są wytyczne dotyczące programów nauczania (maj-czerwiec 

2017 r.). 

3. Zaprojektowanie i przetestowanie szeregu krajowych kursów pilotażowych dla 

wolontariuszy i menedżerów kultury w różnych środowiskach krajów partner-

skich projektu (od czerwca do września 2017 r.). 

4. Zaprojektowanie i przetestowanie nowych kursów pilotażowych programu Era-

smus + dla wolontariuszy kultury oraz menedżerów kultury z krajów partner-

skich projektu (od czerwca do października 2017 r.). 

5. Opublikowanie kompendium programu szkoleniowego celem dalszego kształce-

nia wolontariuszy kultury oraz menedżerów kultury, tak aby zwiększyć liczbę 

działań w sektorze kultury z wartością dodaną dla społeczności lokalnych (publi-

kacja w pięciu językach, w formacie PDF, EN, DK, HU, PL i PT ( Październik 2017 - 

luty 2018). 

6. Zaprojektowanie i ogłoszenie sesji szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ 

po zakończeniu realizacji projektu (październik 2017 - luty 2018). 

7. Stworzenie portalu komunikacyjnego zawierającego informacje o realizowanych 

działaniach projektowych, a także prezentacje pilotażowych prac i rezultatów 

projektu (od listopada 2016 r. Do sierpnia 2018 r.). 

8. Upowszechnianie rezultatów projektu  i organizacja pięciu konferencji krajowych 

i jednej konferencji europejskiej poświęconej rezultatom  projektu (styczeń - 

sierpień 2018 r.). 

Dodatkowe informacje na stronie projektu: www.sparproject.eu  

Mamy nadzieję, że niniejsze  Kompendium może dostarczyć nowej wiedzy i zainspiro-

wać inne zainteresowane podmioty do zaplanowania nowych szkoleń dla ich wolonta-

riuszy i pracowników, co w efekcie stworzy nowe możliwości działań w obszarze sztuki i 

kultury na nisko zaludnionych obszarach, z wartością dodaną dla społeczności  

lokalnych. 

Styczeń  2018, 

Hans Jørgen Vodsgaard 

 

http://www.sparproject.eu/
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1. Definicje i znaczenie programu szkoleniowego 

1.1 Definicja1 

Termin curriculum odnosi się do lekcji i treści akademickich nauczanych w szkole 

lub na określonym kursie lub w ramach określonego programu. W zależności od  

tego, jak szeroko edukatorzy definiują lub używają tego terminu, program nauczania 

zazwyczaj odnosi się do wiedzy i umiejętności, których uczniowie powinni się uczyć, 

w tym standardów uczenia się lub celów nauczania, które mają być osiągnięte; lekcje, 

których nauczają nauczyciele; zadania i projekty przekazywane studentom; książki, 

materiały, wideo, prezentacje i odczyty używane w procesie nauczania; testy, oceny i 

inne metody stosowane do oceny procesu edukacyjnego. Indywidualny program  

nauczania dla nauczycieli, na przykład, byłby specyficznym standardem nauczania z 

lekcjami, zadaniami i materiałami używanymi do przeprowadzenia określonego  

kursu. 

1.2 Istota projektowania programu nauczania 2 

Projektewanie programu nauczania uwzględnia co najmniej cele, zamierzone efekty 

uczenia się, treść, metody uczenia się i ocenę. Każdy z tych elementów opisano poniżej. 

Cele 

Cele programu nauczania są powodem podjęcia "podróży" edukacyjnej - jej ogólnego 

celu lub uzasadnienia z punktu widzenia ucznia. 

Efekty uczenia się 

Efekty uczenia się są tym, czego uczniowie się nauczą, jeśli będą pomyślnie realizować 

program nauczania. W kształtowaniu efektów uczenia  dobrą praktyką jest: 

a) Wyrażenie każdego wyniku w kategoriach tego, co odnoszący sukcesy uczniowie 

będą w stanie zrozumieć i zrobić. 

b)  Uwzględnienie różnych rodzajów rezultatów. Najbardziej powszechne są cele 

poznawcze (wiedza: fakty, teorie, formuły, zasady itp.) oraz wyniki osiągnięć 

(umiejętności: nauka wykonywania procedur, obliczeń i procesów). W niektórych 

kontekstach ważne są również efekty afektywne (kształtowanie postaw lub wartości, 

np. wymagane dla określonego zawodu). 

Syllabus  

To jest "treść" programu; tematy, zagadnienia lub tematy, które będą omówione w miarę 

postępowania. Przy wyborze treści do programu kształcenia, powinno się pamiętać o 

następujących zasadach: 

a) Powinien on mieć znaczenie dla wyników programu nauczania. Skuteczny program 

nauczania jest celowy, wyraźnie koncentruje się na planowanych efektach uczenia 

                                                             

 
1
 Definition by The Glossary of Education Reform – see http://edglossary.org/curriculum/ 

2
 See also http://www.tlso.manchester.ac.uk/map/teachinglearningassessment/teaching/curriculumdesign   

http://edglossary.org/curriculum/
http://www.tlso.manchester.ac.uk/map/teachinglearningassessment/teaching/curriculumdesign
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się. Włączenie nieistotnych tematów, mimo że interesujące same w sobie, działa jak 

czynnik rozpraszający i może mylić uczniów. 

b) Powinien być odpowiedni do poziomu programu lub jednostki. Skuteczny program 

nauczania jest progresywny, prowadząc studentów krok-po-kroku i opierając się na 

tym, co było wcześniej. Materiały, które są zbyt podstawowe lub zbyt zaawansowane 

dla ich obecnego etapu, powodują, że studenci albo się nudzą albo są zdumieni i ni-

weczy to ich motywację do nauki. Powinien być aktualny i jeśli to możliwe, powinien 

odzwierciedlać bieżące badania.  

Metodologia nauczania oraz uczenia się 

Są to środki, za pomocą których uczniowie będą angażować się w program nauczania, 

np. rodzaje doświadczeń edukacyjnych związanych z programem nauczania. Chociaż 

będą obejmować nauczanie, którego uczniowie będą doświadczać (wykłady, zajęcia 

laboratoryjne, prace terenowe itp.), ważne jest, aby pamiętać, że ogólny nacisk należy 

położyć na uczenie się i na sposoby, w jakimi można ten proces wesprzeć. Na przykład: 

a) Indywidualne studia są ważnym elementem programu uniwersyteckiego i powinny 

być planowane z taką samą dbałością, jak inne formy uczenia się. Dobrą praktyką jest 

sugerowanie konkretnych zadań, a nie poleganie wyłącznie na studentach, aby decy-

dowali, jak najlepiej wykorzystać swój prywatny czas nauki. 

b) Ważna jest również nauka grupowa. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem w spo-

sób, w jaki nie mogą się uczyć samodzielnie lub od nauczycieli, a włączenie projek-

tów i działań grupowych może znacznie ulepszyć program nauczania 

c) Nauka przez internet staje się coraz ważniejsza w wielu programach nauczania i 

wymaga starannego planowania, jeśli ma być skuteczna. Materiały online mogą być 

cennym wsparciem dla uczenia się i mogą być zaprojektowane tak, aby zawierały 

przydatne zadania samooceny (patrz poniżej). 

Ocena 

Uczenie jest najskuteczniejsze, gdy uczeń otrzymuje informację zwrotną, tzn. kiedy 

otrzymuje informacje o tym, czego już się nauczył (a czego nie). Proces generowania 

tych informacji jest oceną i ma trzy główne formy: 

a) Samooceny, dzięki której uczeń uczy się monitorować i oceniać własny proces ucze-

nia się. To powinno być istotnym elementem programu nauczania, ponieważ stara-

my się wykształcić absolwentów, którzy są odpowiednio refleksyjni i samokrytyczni. 

b) Ocena przez innego studenta, w ramach której uczniowie przekazują informacje 

zwrotne na temat wzajemnego uczenia się. Można to postrzegać jako rozszerzenie 

samooceny; zakłada zaufanie i wzajemny szacunek. Badania sugerują, że uczniowie 

mogą nauczyć się oceniać nawzajem swoją pracę tak solidnie, jak nauczyciel. 

c) Ocena nauczyciela, w ramach której nauczyciel lub asystent nauczyciela przekazuje 

komentarze i opinie na temat pracy studenta. 

 

Ocena może mieć charakter formatywny (przekazanie informacji zwrotnej, aby pomóc 

uczniowi w lepszym uczeniu się) lub podsumowania (wyrażenie osądu dotyczącego 

osiągnięć ucznia w odniesieniu do podanych kryteriów). Wiele zadań oceny obejmuje 
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element obu, np. zadanie oznaczone i zwrócone uczniowi ze szczegółowymi komenta-

rzami. 

Ocena podsumowująca zazwyczaj wiąże się z przydzielaniem ocen lub ocen. Pomagają 

one nauczycielom w podejmowaniu decyzji dotyczących postępów uczniów poprzez 

program i przyznawanie stopni naukowych, ale mają ograniczoną wartość edukacyjną. 

Uczniowie zwykle uczą się więcej dzięki formatywnej informacji zwrotnej poprzez zro-

zumienie mocnych i słabych stron ich pracy, niż dostając po prostu stopień za wykonane 

zadanie. 
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2. Wytyczne dla projektowania programów nauczania dla dorosłych 

Wytyczne te koncentrują się na kursach szkoleniowych dla dorosłych i wynikają z po-

dejścia skoncentrowanego na uczniu i zasad uczenia się opartego na wynikach. Naucza-

nie oparte na wynikach koncentruje się na możliwych do oszacowania efektach uczenia 

się, które uczniowie powinni osiągnąć w wyniku procesu uczenia się. 

2.1 Uczenie się osób dorosłych 

Uczenie się to zmiana postaw / punktów widzenia uczestników oraz wzrost wiedzy i / 

lub umiejętności, które pojawiają się w wyniku szkolenia (Kirkpatrick, 1998). Zmiany te 

pomagają uczniom lepiej radzić sobie w otaczającym środowisku (Knowles, Holton i 

Swanson, 1998). 

Nauczanie dorosłych różni się od nauczania dzieci. Uczący się dorośli mają dużą samo-

świadomość i wcześniejsze doświadczenia - ponadto są gotowi znaleźć związek między 

swoim doświadczeniem a tym, czego się nauczyli; ich preferencje w zakresie uczenia się 

zależą od tego, czego potrzebują w pracy lub w życiu codziennym, a także od nauki opar-

tej na problemach (Illeris, 2004, Knowles i in., 1998). 

Dorośli są zmotywowani do uczestnictwa w szkoleniach z różnych powodów. Zaintere-

sowanie osób dorosłych uczeniem się wiąże się z koniecznością podnoszenia ich kwali-

fikacji, nabywania konkretnych umiejętności, spędzania znaczącego czasu z innymi lub 

lepszego zrozumienia czegoś, co do tej pory było niejasne. Chociaż dorośli reagują na 

zewnętrzne czynniki motywujące (takie jak lepsze możliwości kariery i wyższe wyna-

grodzenie), mają większy wpływ na wewnętrzne motywacje, dzięki którym rozumieją, 

że uczenie się jest niezbędne dla ich własnego rozwoju (Knowles, 1998). 

Proces uczenia się można podzielić na cztery powiązane ze sobą etapy: 

 

 

 

 

 

Rys. 1: Learning process in adult education from the perspective of organizers (Pilli et al., 

2013) 

Planowanie programu 

szkoleniowego 

Organizacja programu szkoleniowego 

Analiza i ocena programu 

szkoleniowego 

Określenie potrzeb szkoleniowych 
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2.2 Planowanie programu opartego na wynikach 

Konkretny program szkoleniowy rozpoczyna się od ustalania celów i dzielenia się tymi 

informacjami ze wszystkimi interesariuszami programu: uczący się, dostawcy szkoleń, 

podmioty zamawiające, sponsorzy i inne grupy interesariuszy muszą być świadomi celu 

i skuteczności programu szkoleniowego. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wcześniejsze 

doświadczenie ucznia i włączyć uczących się w proces wyznaczania celów, jeśli tylko to 

możliwe (Kirkpatrick,1998). 

Kiedy program szkoleniowy jest zarządzany przez firmę lub stowarzyszenie, grupa do-

celowa została już zdefiniowana, a podmiot zamawiający określił swoje cele. W takim 

przypadku organizatorzy szkoleń muszą określić treść, efekty kształcenia i metody nau-

czania; muszą również zdecydować o wymaganiach dotyczących zaliczenia programu 

szkoleniowego. Program szkoleniowy realizowany jest zgodnie z programem nauczania. 

Przy projektowaniu programu nauczania bierze się pod uwagę zarówno grupę docelo-

wą, jej potrzeby, jak i efekty uczenia się (Pilli i in., 2013). 

Cel programu nauczania opartego na wynikach musi opisywać, co ma zostać osiągnięte 

do końca programu szkoleniowego - cele są ustalane w oparciu o oczekiwane efekty 

uczenia się uczestników. Cały proces nauczania koncentruje się na osiągnięciu tych  

wyników w najlepszy sposób (Suskie, 2009). 

2.3 Informacje na temat programu nauczania 

Zazwyczaj program kształcenia ustawicznego obejmuje przynajmniej następujące  

informacje: 

1) Tytuł;  

2) grupę programową i podstawę do kompilacji programów nauczania;  

3) cel ogólny i cele szczegółowe szkolenia; 

4) rezultaty nauki;  

5) wymagania, jakie należy spełnić w przypadku rozpoczęcia nauki, jeżeli są one 

warunkiem wstępnym do osiągnięcia efektów uczenia się; 

6) liczbę godzin szkoleniowych, w tym ilość nauki w klasie, nauki praktycznej i  

nauki samodzielnej;  

7) zawartość programu nauczania;  

8) metodologię nauczania oraz uczenia się; 

9) opis czynników około-środowiskowych w zakresie szkolenia;  

10)  listę materiałów do nauki, jeśli są one przeznaczone jako materiały szkoleniowe 

11)  warunki ukończenia i dokumenty, które należy wydać;  

12)  opis kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia zawodowego wymaganych do  

prowadzenia dalszego kształcenia 

1. Tytuł programu szkoleniowego 

Musi być sformułowany atrakcyjnie, zawierać przekaz informacyjny oraz odzwierciedlać 

treść szkolenia. 
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2. Odniesienia do programu szkoleniowego 

Mogą odnosić się do celów szkolenia; Program szkolenia może być opracowany na  

podstawie standardu kwalifikacji zawodowych, pewnej części standardu kwalifikacji 

zawodowych, modułu krajowego lub szkolnego programu nauczania lub pewnej części 

tych programów. Można również powoływać się na krajowe wymogi ustanowione w 

prawodawstwie (nie mają zastosowania w sferze kultury). 

3. Cel ogólny oraz cele szczegółowe 

Obejmuje cel ogólny oraz bardziej szczegółowe cele uczenia się. 

4. Rezultaty szkolenia 

Są sformułowane zgodnie z celem procesu uczenia się i muszą być mierzalne, możliwe 

do oszacowania i osiągalne w ograniczonym czasie. Ogólnie rzecz biorąc, 4-6 rezultatów 

powinno zostać nazwanych. Wyniki te stanowią podstawę do wyboru odpowiednich 

metod nauczania i uczenia się, a także decydowania o metodach oceny oraz strukturze i 

treści badań. 

Zarówno cel, jak i efekty uczenia się można wprowadzić do programu nauczania.  

5. Wymagania rekrutacyjne 

Mogą zależeć od kontekstu szkolenia i grupy docelowej. Na przykład, jeśli program  

szkoleniowy jest przeznaczony dla osób zawodowo związanych z kulturą, oczekuje się 

od nich wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie. Jednak w większości  

przypadków nie jest konieczne ustalanie takich sztywnych wymagań. 

6. Całkowity wymiar szkolenia 

W edukacji mierzy się zazwyczaj w godzinach akademickich, tj. jedna godzina  

akademicka trwa 45 minut. W związku z tym należy podkreślić, że program nauczania 

uwzględnia godziny pracy uczniów, a nie trenerów/nauczycieli. 

 

Szkolenia można podzielić na: 

1) Odsłuchowe - uczenie się będąc obecnym fizycznie oraz on-line, nadzorowane przez 

trenera/nauczyciela; 

2) Kształcenie praktyczne w środowisku szkolnym - zajęcia w pomieszczeniach  

szkolnych (praktyczne środowisko uczenia się); 

3) Kształcenie praktyczne w środowisku pracy - nauka w miejscu pracy lub  

stowarzyszeniu  pod nadzorem miejscowego instruktora; 

4) Praca samodzielna - uczniowie samodzielnie wykonują różne zadania, które mają 

określone cele, a nauczyciele udzielają uczniom informacji zwrotnych (można to  

również zrobić on-line) na temat ich działania. 

7.  Treść szkolenia (syllabus) 

Powinien zawierać informacje o głównych zagadnieniach lub tematach, które będą 

omówione podczas szkolenia. 
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8. Metody uczenia się oraz nauczania 

Muszą uwzględniać cel procesu uczenia się, dziedzinę i temat, pochodzenie uczących się, 

dostępne zasoby, środowisko uczenia się, a także kompetencje uczącego (St. Clair 2015). 

Wybierając metody nauczania i planując proces nauczania, należy mieć na uwadze  

ogólny obraz (program nauczania i główny temat, ogólne pole tematyczne, cele i efekty 

uczenia się); należy sporządzić nawet plany każdego dnia nauki, biorąc pod uwagę  

ogólny obraz sytuacji. Celem powinno być osiągnięcie harmonii między metodami  

nauczania a całością kursu. Bardzo często rozróżnia się metody nauczania  

skoncentrowane na nauczycielu i skoncentrowane na uczniu. Na przykład wykład,   

dyskusja itp. należą do kategorii metod skoncentrowanych na nauczycielu; natomiast 

prace w grupach (burze mózgów, seminaria, panele dyskusyjne itp.) oraz indywidualne 

zadania (analizy, mandala itp.) - należą do kategorii metod skupionych na uczniu. 

9. Środowisko 

Może się opierać na fizycznej obecności lub na sieci internetowej. Proporcje środowisk 

można określić za pomocą objętości lekcji. W zależności od rodzaju badania ważne jest, 

aby wskazać, czy nauka odbywa się w sali wykładowej, pracowni komputerowej, labora-

torium lub w innym miejscu. Jeśli nauka odbywa się zarówno w sali wykładowej, jak i w 

laboratorium, konieczne jest wskazanie, jakiego rodzaju sprzętu / materiałów uczący się 

są w stanie używać podczas kursu. Uczniowie są również zainteresowani wielkością 

grupy. Planując proces uczenia się, ważne jest, aby pamiętać, że ludzie zwykle wolą 

przekaz edukacyjny w bardziej efektywnej formie, dzięki czemu łatwiej przyswajają ma-

teriał. Jeśli w rezultatach uczenia zawarto zapisy, że uczestnicy będą w stanie  

wykorzystać nową wiedzę w swojej pracy praktycznej, główna część szkolenia musi 

obejmować szkolenie praktyczne (Pilli i in., 2013). 

10.  Materiały szkoleniowe 

Muszą wspierać proces przekazywania wiedzy. W celu przekazywania informacji, 

oprócz podręczników, wytycznych i innych materiałów papierowych, można używać 

różnych zasobów internetowych (zdjęć, filmów, specjalnych materiałów do nauki) (St. 

Clair, 2015). Materiały, które zostały wprowadzone do programu nauczania i wykorzy-

stane podczas studiów, muszą być dostępne i łatwo dostępne dla uczestników (na przy-

kład jako materiały informacyjne lub do pobrania z Internetu). 

Materiały do nauki mogą być wymienione w programie nauczania lub na szkolnej stro-

nie internetowej (w przypadku reklamy on-line). Ponadto należy wspomnieć, czy  

materiały te są dostarczane przez instytucję szkoleniową, czy też uczestnicy muszą je 

sprowadzać i czy płatność za materiały jest uwzględniona w opłacie kursowej lub musi 

zostać uiszczona osobno. 

11. Certyfikat ukończenia kursu lub zaświadczenie 

Wydaje się po ukończeniu kursu. Certyfikat musi zawierać informacje o odbytym kursie, 

umożliwiając uczestnikowi wyjaśnienie swojemu pracodawcy, czego się nauczył  

podczas kursu. 
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Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym ukończenie kursu i może zostać wydany 

osobie, jeśli ocena efektów uczenia się została przeprowadzona, a osoba osiągnęła 

wszystkie wymagane efekty kształcenia w ramach programu nauczania. 

 

Zaświadczenie jest dokumentem wydawanym osobie, jeżeli nie dokonano oceny efek-

tów uczenia się lub jeśli osoba ta nie osiągnęła wszystkich wymaganych efektów uczenia 

się. Zaświadczenie może zawierać tylko informacje o tych tematach, które faktycznie 

były objęte przez ucznia w trakcie kursu. 

12. Kompetencje trenerów 

Można zmierzyć za pomocą następujących kryteriów, które również powinny zostać 

uwzględnione w programie nauczania: 

1) Poziom wykształcenia (w tym kształcenie ustawiczne / szkolenie); 

2) Kwalifikacje zawodowe (posiadanie profesjonalnego certyfikatu); 

3) Praktyczne doświadczenie trenera w zakresie tematów poruszanych podczas  

szkolenia. 

 

2.4 Ocena 

Ocena jest ważną częścią procesu uczenia się (Drenkhan, 2016). Ocena jest ważna, po-

nieważ umożliwia (Tummons, 2011): 

1) Dowiedzenie się, czy rzeczywiście kurs miał miejsce; 

2) zdiagnozowanie potrzeb uczących się; 

3) wydanie certyfikatu, tj. oficjalne potwierdzenie, że uczenie się miało miejsce; 

4) kontynuowanie nauki i udowodnienie poziomu kwalifikacji; 

5) ocenienie postępów w osiąganiu celów szkolenia; 

6) motywowanie i zachęcanie uczniów. 

Ocenę można scharakteryzować jako ciągły, czteroetapowy cykl (ryc. 2): najpierw okre-

śla się jasne i mierzalne efekty uczenia się, a następnie uczniowie otrzymują możliwości 

osiągnięcia tych wyników. Informacje i dowody są gromadzone i analizowane stale, aby 

dowiedzieć się, czy faktyczne kształcenie spełnia oczekiwania - zgodnie z osiągniętymi 

rezultatami, proces uczenia będzie dalej rozwijany (Suskie, 2009). 
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Figure 2: Ocena jako 4 etapowy cykl (Suskie, 2009) 

Metoda oceny musi ściśle naśladować działanie lub sytuację, w której uczniowie muszą 

później wykorzystać wiedzę i / lub umiejętności, których nauczyli się w trakcie kursu 

(Stenström, 2005). 

Wybór metod oceny zależy od pola tematycznego, wielkości grupy badawczej i warun-

ków środowiska uczenia się (Tummons, 2011). Metody oceny można podzielić na dwa 

typy: 

1) Nacisk kładziony jest na ocenę procesu - na przykład praca praktyczna,  

demonstracja umiejętności praktycznych, rozmowa kwalifikacyjna, kryteria  

oceny opisujące działania ucznia (na przykład "sprząta swoje miejsce pracy"); 

2) Nacisk kładziony jest na ocenę wyników - wyniki znajdują odzwierciedlenie w 

kryteriach oceny (np. "Portfolio obejmuje samoanalizę, w której uczeń porównuje 

swoje kompetencje na początku procesu uczenia się i na końcu procesu nauki"). 

W przypadku dorosłych uczących się można zastosować następujące metody oceny: ob-

serwację, badanie, testy komputerowe, demonstrację praktycznych wyników i prezenta-

cje grupowe (Tummons, 2011). Uczniowie muszą zostać powiadomieni o  

kryteriach oceny osiągnięcia nauki już na początku nauki.  

W trakcie nauki uczniowie otrzymują informacje zwrotne na temat ich rozwoju (tzw. 

Ocenianie kształtujące). 

Ocena podsumowująca jest stosowana bezpośrednio po uczeniu się - uczniowie  

otrzymują informacje zwrotne na temat zdobywania nowej wiedzy / umiejętności i  

wyciągane są wnioski o stopniu, w jakim uczniowie osiągnęli efekty uczenia się.  

Informacje zwrotne pomagają uczniom zrozumieć ich mocne i słabe strony oraz dają 

organizatorom szkoleń informacje na temat organizacji kursu (Suskie, 2009). 

2.5  Ewaluacja 

Ocena skuteczności szkolenia rozpoczyna się już w fazie przygotowawczej poprzez 

sformułowanie celu oceny, kryteriów oceny i wskaźników wykonania oraz wyboru  

odpowiednich narzędzi do zbierania informacji. 

Zapewnienie 

możliwości nauki 

Ocena uczenia się 

Wykorzystanie oceny 

rezultatów nauczania 

Ustalenie rezultatów szkolenia 
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W przypadku szkoleń możliwe jest dokonanie oceny: środowiska uczenia się,  

dostawców szkoleń, materiałów do nauki, korzystania z urządzeń medialnych,  

organizacji szkolenia (aspekty administracyjne) i narzędzi oceny. Na dłuższą metę  

sukces szkolenia ocenia się, biorąc pod uwagę sposób, w jaki uczestnicy wykorzystują 

nową wiedzę, umiejętności, poglądy i postawy po kursie oraz zmiany zachodzące w 

 działaniach osób uczących się po odbyciu szkolenia. (Kirkpatrick, 1998). 

Tabela 1: Model ewaluacji szkoleń Kirkpatricka (Kirkpatrick, 1998; Forsyth, 1995) 

Poziom Zawartość oceny Uzyskiwane dane 

Poziom 1- 

reakcja 

Odczucia uczestników tuż po 

szkoleniu. 

Opinie uczestników podczas i na 

koniec szkolenia, ustnie lub  

pisemnie. 

Poziom 2- na-

uka 

Wzrost wiedzy i / lub umiejęt-

ności uczestników oraz zmiany 

ich postaw. 

Demonstracja nabytej wiedzy, test, 

egzamin, odgrywanie ról, rozmowa 

kwalifikacyjna (lub inne podobne 

metody) podczas szkolenia.  

Testowanie (najlepiej) przed i po 

szkoleniu. 

Poziom 3- 

zmiany w 

zachowaniu  

Transfer wiedzy i umiejętności 

do miejsca pracy (zmiana 

 zachowań w miejscu pracy ze 

względu na odbyte szkolenie). 

Uczestnicy są oceniani 3-6 miesięcy 

po szkoleniu w ich naturalnym  

środowisku pracy poprzez ich  

obserwację. 

Poziom 4-  

rezultaty 

Ostateczne rezultaty, które 

pojawiły się w związku ze 

szkoleniem - np. Korzystne dla 

firmy, w której pracuje  

uczestnik. 

Zmniejszenie kosztów, zwiększenie 

obrotów lub produkcji, poprawa 

zachowania w miejscu pracy, wdro-

żenie innowacji. 

Celem oceny skuteczności szkolenia jest przekazanie informacji zwrotnej różnym  

zainteresowanym stronom w celu poprawy ich wyników (Drenkhan, 2016): 

• Menedżerom zasobów ludzkich, podmiotom zamawiającym - w celu poprawy jakości 

w planowaniu różnych szkoleń, wyboru dostawców usług szkoleniowych itp.; 

• uczestnikom – aby motywować i analizować swoje postępy; 

• liderom – dla planowania działań organizacji, uzasadniania wydatków; 

• dostawcom szkoleń - aby lepiej planować i organizować przyszłe szkolenia i wybierać 

trenerów; 

• trenerom - aby poprawić swoje wyniki.
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3. Standardowy program szkoleniowy dla wolontariuszy i menedżerów kultury  

1. Tytuł 

Program szkoleniowy dla wolontariuszy i menedżerów kultury na nisko zaludnionych 

obszarach. 

2. Odniesienia  do programu nauczania 

Poziom nauczania dla tego kursu kształcenia dla dorosłych może wynosić od poziomu 4 

do 5 w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Poziomy referencyjne EQF koncentrują się na 

poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie uczenia się i wahają się od  

poziomu podstawowego (poziom 1) do zaawansowanego (poziom 8).  

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-

qualifications-framework-eqf   

Rezultaty uczenia zawierają:: 

 Wiedza - poziom 4: Wiedza faktograficzna i teoretyczna w szerokim kontekście w 

dziedzinie kultury działa w kontekście społeczeństwa obywatelskiego. 

 Umiejętności - poziom 4: Zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych  

wymaganych do generowania rozwiązań dla konkretnych problemów w  

dziedzinie pracy w obszarze kultury. 

 Kompetencje - poziom 5: Zarządzanie ćwiczeniami i nadzór w kontekście pracy, 

w której występują nieprzewidywalne zmiany; przeglądaj i rozwijaj wydajność 

siebie i innych 

3.  Cel kursu 

Ogólnym celem jest wzmocnienie kompetencji wolontariuszy i menedżerów kultury na 

słabo zaludnionych obszarach w celu zapewnienia lokalnym społecznościom  

dostępnych i angażujących możliwości w zakresie sztuki i kultury, z wartością dodaną 

dla uczestnictwa obywatelskiego, więzi społeczności i lokalnej tożsamości. 

4. Rezultaty 

Po zakończeniu kursu wolontariusze kultury podnieśli swoje umiejętności w zakresie: 

  Rozpoznawania i potwierdzania wcześniej zdobytego wykształcenia oraz  

określanie ich profilu kompetencyjnego i jego znaczenia dla pracy jako  

wolontariusze i menedżerowie kultury. 

 Zrozumienia i wykorzystania sektora sztuki i kultury, aby ożywić obszary  

wiejskie/ nisko zaludnione. 

 Planowania projektów kulturalnych uwzględniając tło kulturowe i historyczne 

oraz historyczną ciągłość obszaru. 

  Zaangażowania lokalnych interesariuszy z instytucji kultury i edukacyjnych, a 

także gmin i prywatnych środowisk biznesowych. 

 Zastosowania potrzebnych umiejętności w zespole, aby inicjować, wdrażać i  

realizować międzykulturowe działania, z wartością dodaną dla uczestnictwa 

obywatelskiego i więzi społeczności. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
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 Promowania i informowania o nowych działaniach kulturalnych dla różnych grup 

odbiorców i korzystania z różnych kanałów upowszechniania w lokalnych  

społecznościach. 

 Zapewnienia finansowego zarządzania projektami kulturalnymi, w tym  

efektywne pozyskiwanie funduszy na wsparcie lokalnych działań. 

 Oceniania i możliwości przełożenia efektów uczenie się, na własne przyszłe  

zadania jako wolontariusza i menedżera.  

5.  Grupy docelowe 

Kurs skierowany jest do wolontariuszy sektora kultury, działających na nisko  

zaludnionych obszarach, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje tak aby inicjować 

międzykulturowe działania dla lokalnych społeczności, z wartością dodaną dla  

uczestnictwa obywatelskiego, budowania więzi w społeczności oraz tożsamości lokalnej. 

Liczba uczestników na kurs może wynosić pomiędzy 12-24. 

6. Warunki przyjęcia 

Uczestnicy nie potrzebują żadnej formalnej edukacji w zakresie kultury i sztuki. Wyma-

gane jest doświadczenie w pracy jako wolontariusz sektora kultury, a także znajomość 

lokalnej społeczności. 

7. Czas i typ kursu  

Całkowity czas trwania kursu wynosi 20 godzin akademickich (w przypadku godzin 

akademickich lub lekcji 45 minut), w tym 16 godzin akademickich w trakcie nauki w 

klasie i 4 godziny pracy samodzielnej. 

To niestacjonarne szkolenie z 20 godzinami akademickimi (45 minut) może obejmować: 

 8 godzin: w jedną sobotę, 10-16 (w tym lunch) 

 8 godzin: dwa dni powszednie, od 17:30 do 22 (w tym bufet po przyjeździe) 

 4 godziny: praca domowa przed, w trakcie i po. 
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8. Kluczowa zawartość 

1. Określenie i uznanie własnego wcześniejszego wykształcenia i rozwijanego przez całe  

życie profilu kompetencji oraz wyrażenie jego znaczenia dla pracy jako wolontariusz 

sektora kultury. 

2. Wiedza o potencjale sztuki i kultury dla ożywiania, rewitalizowania obszarów  

wiejskich/nisko zaludnionych. 

3. Znajomość znaczenia zaplecza kulturowego i historycznego lokalnego obszaru oraz 

oddziaływania lokalnych stowarzyszeń kulturalnych i artystycznych. 

4. Umiejętności współpracy mające na celu zaangażowanie lokalnych interesariuszy, w 

szczególności współpraca z lokalnymi instytucjami kultury i edukacji. 

5. Umiejętności zarządzania w celu koordynowania działań międzykulturowych z  

wartością dodaną dla uczestnictwa obywatelskiego i budowania więzi w społeczności. 

6. Umiejętności komunikacyjne i marketingowe w celu dotarcia do różnych grup  

odbiorców i korzystania z różnych kanałów upowszechniania w lokalnych  

społecznościach. 

7. Umiejętności menadżerskie do zarządzania projektami kulturalnymi, w tym  

efektywne pozyskiwanie funduszy. 

8. Kompetencje do wykorzystania zdobytych umiejętności w dalszych, przyszłych  

zadaniach, pracując w charakterze wolontariusza sektora kultury. 

9. Ocena rozwoju własnych kompetencji i możliwości dalszego wykorzystania nauki, a 

także wypełnienie kwestionariusza oceny kursu. 

9. Metodologia szkoleniowa 

Nauczanie opierać się będzie na metodach opartych na współuczestnictwie i działaniu, 

integrując teorię i wspólne doświadczenia uczestników, a także na przenoszeniu  

efektów uczenia się na konkretne zadania w danej organizacji. Będzie to następująca 

mieszanka: 

 Krótkie, zwięzłe wykłady, dyskusje plenarne, praca w grupach i warsztaty na  

temat studiów przypadków, pracy w parach i ocen typu peer-to-peer. 

 Indywidualna praca domowa z prezentacją własnych doświadczeń w ramach 

określonych tematów, ocenami własnego wyniku uczenia się oraz refleksjami na 

temat wykorzystywania nabytej wiedzy na własne przyszłe zadania jako  

wolontariusze sektora kultury. 

 Procedury walidacji. Ponieważ  są one osadzone w treści kursu, uczniowie muszą 

po zakończeniu kursu potwierdzić rozwój własnych umiejętności, a także  

możliwość wykorzystania efektów kształcenia w praktyce. 
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10.  Materiały szkoleniowe 

Materiały szkoleniowe i materiały dostępne on-line (dostarczone przez trenerów). 

11. Miejsce przeprowadzenia kursu 

Miejsce kursu i urządzenia ICT muszą zaspokajać potrzeby maksymalnie 24 dorosłych 

osób, w tym: 

 Co najmniej jeden pokój plenarny i cztery pokoje grupowe; 

 które są dobrze wyposażone technicznie (w białe tablice, flipcharty, komputery 

do prezentacji, projektory, odtwarzacze CD, dostęp do wifi itp.); 

 dodatkowe miejsce na przerwy kawowe i lunch w formie bufetu. 

12. Przygotowanie, ocena oraz kontynuacja 

Uczestnicy zostaną zaproszeni do przygotowania krótkich prezentacji własnych  

doświadczeń dotyczących konkretnych tematów i otrzymają pomoc w ocenie własnego 

wyniku uczenia się oraz w celu odzwierciedlenia i zaplanowania przełożenia efektów 

uczenia się na własne przyszłe zadania jako wolontariusze kultury. 

Uczestnicy wypełnią ankietę ewaluacyjną pod koniec kursu dotyczącą zrealizowanych 

oczekiwań dotyczących kursu, programu kursu, przekazanych treści itp. 

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają prezentacje i inne materiały szkoleniowe. 

13. Certyfikacja 

Uczestnikom kursu zostanie wydane świadectwo ukończenia kursu, jeśli uczestnicy 

wzięli udział w co najmniej 75% zajęć kursu i dostarczyli krótką pisemną ocenę  

wzajemną, podczas której uczestnicy przekazują informacje zwrotne na temat  

wzajemnego uczenia się, wypełniając wcześniej przygotowaną ankietę. 

W przypadku, gdy uczestnicy nie zdołają sporządzić pisemnej oceny wzajemnej, ale 

uczestniczyli w co najmniej 75% kursu, zostaną im wydane zaświadczenia o  

uczestnictwie (zawiadomienie o uczestnictwie). 

14. Profile kompetencyjne trenerów 

Zaangażowani mówcy i trenerzy przedstawią stan wiedzy w zakresie wiedzy lub  

doświadczeń w temacie kursu, ale nie muszą mieć określonych kwalifikacji formalnych, 

jak na przykład stopnie uniwersyteckie lub podobne. 

Zarys zintegrowanego sylabusu kursu:  

Nr Zawartość Metody nauczania Liczba 

godzin 

1 Walidacja własnego profilu kompetencji 

i wyrażenie jego znaczenia dla pracy 

jako wolontariusz  sektora kultury. 

Zadanie domowe przed  

wypełnieniem matrycy do  

samooceny. 

Wprowadzenie na sesję plenarną 

0,5 

 

0,5 

1,0 

 

2,0 
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Praca grupowa z oceną  

rówieśniczą 

2 Wiedza o potencjale sztuki i kultury, aby 

pomóc ożywić/rewitalizować obszary 

wiejskie/nisko zaludnione. 

Wykład. Wymiana doświadczeń – 

praca w parach. 

 

1 

1 

2,0 

3 Znajomość znaczenia tła kulturowego i 

historycznego oraz historycznej ciągło-

ści obszaru. 

Wykład 

Praca grupowa - wymiana  

doświadczeń 

1 

1,5 

2,5 

4 Kompetencje do angażowania lokalnych 

interesariuszy, zwłaszcza współpraca z 

lokalnymi instytucjami kultury i  

edukacji. 

Krótkie prezentacje 1 i 2 

Praca grupowa, wymiana  

doświadczeń 

Podsumowania plenarne 

1 

1,5 

0,5 

3 

5 Umiejętności zarządzania w celu  

koordynowania działań  

międzykulturowych z wartością dodaną 

dla uczestnictwa obywatelskiego i bu-

dowania więzi w społeczności. 

Prezentacja dobrych praktyk  

dotyczących wartości dodanych 

Warsztaty tematyczne 

1 

 

1,5 

2,5 

6 Komunikacja i umiejętności  

marketingowe w celu dotarcia do  

różnych grup odbiorców i korzystania z 

różnych kanałów rozpowszechniania w 

lokalnych społecznościach. 

Prezentacja dobrych praktyk 

Warsztaty tematyczne 

1 

1,5 

 

2,5 

7 Umiejętności finansowo-księgowe do 

zarządzania projektami dotyczącymi 

kultury, w tym efektywne pozyskiwanie 

funduszy. 

Wykład o pozyskiwaniu funduszy  

Warsztaty na temat sposobów 

pozyskania funduszy i  

zarządzania finansowanymi  

projektami 

1 

1,5 

2,5 

8 Zaplanowanie, jak przenieść efekty 

uczenia się na własne przyszłe zadania 

jako wolontariusze sektora kultury.     

 

Praca w grupach. Wprowadzenie 

na sesji plenarnej. 

0,5 

1 

 

1,5 

9 Ocena rozwoju własnych umiejętności, a 

także możliwości wykorzystania  

efektów nauki w codziennej pracy. 

Ocena kursu 

Ocena wzajemna. 

Indywidualna ocena kursu 

 

1 

0,5 

 

1,5 

Całość  20 
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4. Transfer wiedzy 

4.1 Tło i potrzeby 

"Transfer" jest nowym kluczowym słowem pedagogicznym. Transfer polega na tym, że 

możesz wykorzystać i przenieść to, czego się nauczyłeś w danym kontekście (na kursie) 

do innego kontekstu (np. codzienna praca organizacji). 

Transfer wymaga holistycznego podejścia przed, w trakcie, oraz po ukończeniu nauki, w 

którym priorytetowo traktuje się nie tylko konkretną sytuację edukacyjną, ale także 

przyszłą sytuację i kontekst, w którym można zastosować nowo nabytą wiedzę czy 

umiejętności. 

Musimy być bardziej ciekawi wyzwań, motywacji i intencji uczestników. Powinniśmy 

być bardziej zainteresowani sytuacją i kontekstem, w którym mogą oni później  

zastosować nabytą wiedzę czy umiejętności. 

To, czego uczą się uczestnicy, powinno przynieść korzyści im, ich organizacjom, a także, 

co nie mniej ważne, użytkownikom końcowym. Kiedy planujesz kurs, twoim celem jest, 

aby uczestnicy mogli wrócić do domu i wykorzystać to, czego nauczyli się od razu. 

4.2  Cel nauki 

Zarówno organizacja wysyłająca, nauczyciele, jak i liderzy kursu muszą od samego  

początku, gdy rozważają ukierunkowany rozwój kompetencji uczestników, skupiać się 

na tym, w jaki sposób uczenie się może zostać przeniesione i przekształcone na  

konkretne zadania w danej organizacji. Bent Gringer wzywa do tego, aby myślenie o 

transferze było punktem centralnym, kiedy trzeba planować rozwój umiejętności i  

kompetencji, a nie tylko przyglądać się treściom kursów itp. 

Z badań wiemy, że ważne jest, aby uczniowie zaczęli wykorzystywać swoją nową wiedzę 

tak szybko, jak to możliwe. Dlatego zalecamy, aby uczestnicy rozmawiali ze swoim  

kierownikiem i kolegami przed rozpoczęciem kursu, co do swoich (i ich) oczekiwań. 

4.3 Nacisk na transfer wiedzy – przed i po ukończeniu kursu 

Przed rozpoczęciem kursu / podczas rejestracji uczestnicy muszą dowieść, dlaczego 

kurs jest dla nich ważny i czy myślą, że może on przynieść nową wiedzę i umiejętności, 

które mogą zastosować w swojej przyszłej pracy jako wolontariusze kultury lub  

menedżerowie sektora kultury. 

Pod koniec kursu należy ocenić swój własny efekt uczenia się i zastanowić się nad  

przeniesieniem efektów uczenia się do przyszłych zadań jako wolontariusz kultury. 

Ważne jest również uzgodnienie, w jaki sposób później ćwiczyć i testować nową wiedzę 

w ramach wolontariatu. Zapewnia to najlepsze warunki do tworzenia efektywnej i  

użytecznej nauki. 
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Dodatki: opisy efektów uczenia się 

I. Podstawowy efekt uczenia się dla wolontariuszy sektora kultury 

Temat 1. Uznanie wcześniejszej edukacji 

Laraine Winning, Dyrektor projektu Up for Arts & Arts, Koordynatorka Sieci 

Voluntary Arts England 

Podstawowe informacje dotyczące omawianego tematu 

Wiedza na temat tego, czym jest uznawanie wcześniejszej edukacji i jak wdrożyć  

odpowiednie podejście dostosowane do projektów z udziałem wolontariuszy  

realizowanych na obszarach wiejskich/nisko zaludnionych. Ponadto jakie grupowe  

problemy są przewidywane w procesie oceny, w ramach szerszego programu  

szkoleniowego lub wsparcia. 

Stosowanie uznawania wcześniejszej edukacji (UWE) do rozpoznawania nieformalnego 

uczenia się obejmuje przegląd wcześniejszych doświadczeń. Uczniowie zastanawiają się 

nad swoimi doświadczeniami, aby odkryć, a następnie wyrazić, czego nauczyli się dzięki 

tym  doświadczeniom. UWE to proces, dzięki któremu uczenie się zdobyte dzięki  

doświadczeniu można rozpoznać i wykorzystać. Obejmuje to również umiejętności  

zdobyte w trakcie uczenia się pozaformalnego i szkolenia w miejscu pracy, w  

społeczności lub w sektorze wolontariackim. 

Ludzie mogą zdobyć wiedzę i umiejętności poprzez: 

 Życie rodzinne, 

 Pracę (płatną i nieodpłatną), 

 Działalność społeczna, wolontariacką,  

 Kluczowe doświadczenie, 

 Przekazywanie tradycji i umiejętności. 

Korzyści dla organizatorów przy opracowywaniu uznawania wcześniejszej edukacji: 

 Pomaga w zatrzymaniu wolontariuszy; 

 Rozszerza dostęp do szeregu uczniów z różnych środowisk  

społeczno-ekonomicznych i kulturowych; 

 Zwiększa uczestnictwo uczniów z poza tradycyjnych środowisk uczenia się. 

 Pomaga zidentyfikować efektywnie umiejętności; 

 Pomaga w identyfikacji luk w umiejętnościach; 

 Zwiększa motywację i zainteresowanie ze strony beneficjentów; 

 Generuje nowe pomysły lub zmiany. 

Cel 

Celem tego modułu jest rozpoznanie, że efekty uczenia się można osiągnąć również 

dzięki doświadczeniu, a nie tylko formalnej nauce. 
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Uczenie się z doświadczenia jest inne: jest w dużej mierze pozbawione struktury; jest 

bardziej osobiste i często nieświadomie, zdobywa się ‘umiejętności życiowe’.  Jest to 

jednak tak samo prawdziwe i ważne, jak nauka zdobyta w formalnym środowisku  

akademickim. Ponadto efekt może być bardziej trwały, ponieważ trudniej go zapomnieć 

lub stracić. 

Ogólne efekty uczenia się 

Proces uznawania efektów wcześniejszej edukacji ma na celu pomoc wolontariuszom w 

docenieniu i wykorzystaniu zdobytego doświadczenia, które zdobyli nieformalnie. UWE 

umożliwia uczniom zrozumienie tego, czego nauczyli się dzięki swoim doświadczeniom i 

wykazanie tego innym. Ujawnia on potencjał ucznia i zdolność uczenia się na podstawie 

przeszłych doświadczeń.  

Konkretne efekty uczenia się: 

1. Wyjaśnienie, czym jest UWE i jakie są jego zalety; 

2. Wyjaśnienie roli UWE w zakresie wolontariatu w sektorze kultury; 

3. Poznanie przykładów wykorzystania UWE w wielu kontekstach; 

4. Wyjaśnienie roli menedżerów wolontariatu we wspieraniu uczniów w procesie UWE; 

5. Przekazanie materiałów pomagające moderatorom zrozumieć, w jaki sposób ludzie 

uczą się poprzez doświadczenie i jak ułatwianie w tym procesie może pomóc w rozwoju 

zawodowy; 

6. Poznanie przykładów materiałów informacyjnych, które mogą być wykorzystane 

przez facylitatorów; 

7. Umiejętność stosowania działań, które mogą być wykorzystane do wyciągnięcia  

indywidualnych doświadczeń i wcześniejszego uczenia się. 

Dodatkowe informacje: 

• Uczestnicy zostaną poproszeni o przeprowadzenie analizy dokumentacji dotyczącej 

oceny, jakie procesy UWE są stosowane w ich własnym kraju, skierowane do  

wolontariuszy sektora kultury i, w miarę możliwości, dostarczają przykłady dobrych 

praktyk. 

• Dzielenie się doświadczeniami z wdrażania procesów UWE, w szczególności tych,  

które mają na celu pracę z niedostatecznie reprezentowanymi grupami priorytetowymi 

lub ze społecznościami, do których trudno dotrzeć.
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Temat 2. Wiedza o tym, w jaki sposób kultura może pomóc ożywić nisko zaludnione 

obszary 

Dr Artur Pinto, Starszy specjalista 

Gmina Lousada, Wydział Komunikacji, Dziedzictwa, Kultury, Edukacji i Sportu 

Cel 

Zwiększenie poziomu wiedzy i promowanie dzielenia się doświadczeniami na temat 

tego, dlaczego i jak sztuka i kultura mogą pomóc ożywiać nisko zaludnione obszary. 

Ogólny efekt uczenia się: 

Dowiedzenie się, dlaczego i jak sztuka i kultura mogą pomóc ożywiać nisko zaludnione 

obszary.  

Konkretne efekty uczenia się: 

• Znajomość definicji nisko zaludnionych obszarów; 

• Wiedza na temat oddziaływania sztuki i kultury na poziomie indywidualnym i  

wspólnotowym; 

• Wiedza na temat roli sztuki i kultury w dywersyfikacji gospodarczej i rewitalizacji  

obszarów nisko zaludnionych; 

• Wiedza, w jaki sposób sztuka i kultura mogą promować zaangażowanie obywatelskie, 

spójność społeczną i sprawiedliwość społeczną na nisko zaludnionych obszarach. 

Informacje dodatkowe 

Źródła, publikacje i materiały wykorzystane w module powinny zostać udostępnione 

uczestnikom (jako materiały szkoleniowe) i trenerom (do przygotowania kursu).
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Temat 3. Wiedza na temat lokalnego sektora sztuk amatorskich, wolontariatu w 

sektorze kultury  i dziedzictwa kulturowego 

Hans Jørgen Vodsgaard, Prezes  

Interfolk, Institute for Civil Society (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

Wprowadzenie 

Aby efektywnie wykonywać pracę jako wolontariusz sektora kultury - potrzebuje on 

dysponować szeroką wiedzą na temat międzykulturowego sektora sztuk amatorskich, 

wolontariatu w sektorze kultury i ogólnie dziedzictwa, a także specyfiki miejsca, gdzie 

świadczy swoje usługi. 

Cel 

Szczegółowa znajomość lokalnego sektora sztuk amatorskich, wolontariatu w sektorze 

kultury i dziedzictwa na własnym, nisko zaludnionym obszarze. 

Ogólny efekt uczenia się 

Wiedza i wspólne doświadczenia  w ramach sektora sztuki amatorskiej, wolontariatu 

sektora kultury i dziedzictwa na własnym, nisko zaludnionym obszarze. 

 

Konkretne efekty uczenia się  

• Dogłębna znajomość aktywnych, lokalnych organizacji pozarządowych i ich działań; 

• Znajomość tematyki współpracy międzykulturowej i znajomość projektów  

pilotażowych dotyczących konkretnego obszaru; 

• Kluczowa wiedza na temat lokalnej historii;  

• Kluczowa wiedza na temat historii lokalnych organizacji sektora kultury i ich wpływu 

na lokalną społeczność 

Informacje dodatkowe 

Materiały mogące być użyte przez szkolących: 

 Bardziej ogólne badania statusu organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą 

w kraju i w regionach słabo zaludnionych, kluczowe statystyki dotyczące poziomów 

aktywności. 

 Zbieranie wiedzy od osób znających lokalną historię terenów, z których wywodzą się 

uczący się. 

 Uzyskanie informacji i lokalnych statystyk od wydziałów gmin zajmujących się  

tematyką kultury na temat lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się 

kulturą. 

Materiały dla uczących się: 

 Ustalane przez trenerów. 

Propozycje dla uczących się: 

 Dzielenie się wiedzą na temat historii i bieżącej działalności organizacji pozarządo-

wych działających w obszarze kultury w ich lokalnych społecznościach. 
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Topic 4a. Kompetencje do współpracy w celu angażowania lokalnych interesariuszy 

Bente von Schindel, Sekretarz Generalny  

Narodowe Stowarzyszenie Rad Kultury w Danii (Kulturelle Samråd i Danmark) 

Cel 

Wiedza i dzielenie się doświadczeniami ze współpracy z ważnymi lokalnymi interesa-

riuszami oraz sposoby jak mogą oni wspierać działania międzykulturowe na nisko za-

ludnionych obszarach. 

Ogólny efekt uczenia się 

Wiedza o tym, kim są lokalni interesariusze oraz jak mogą oni wspierać działania  

kulturalne na nisko zaludnionych obszarach. 

 

Konkretne efekty uczenia się 

 Znajomość lokalnych  społeczności, tak aby wiedzieć, kim są potencjalni  

interesariusze; 

 Wiedza na temat tego, czego można oczekiwać (jakiego wsparcia) od różnych in-

teresariuszy; 

 Wiedza i umiejętności w zakresie lobbingu. 

Informacje dodatkowe 

Poszukiwanie dobrych przykładów wśród ludzi, którzy już coś zrobili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

Temat 4b. Kompetencje do współpracy w celu angażowania lokalnych  

interesariuszy 

Dr János Szigeti Tóth, Prezes, oraz Katalin Varga, menadżer projektu 

Węgierskie Towarzystwo Szkół Ludowych (Magyar Népfõiskolai Társaság)  

Cel 

Wiedza oraz dzielenie się doświadczeniem w zakresie współpracy z ważnymi lokalnymi 

interesariuszami oraz sposoby wspierania przez nich działań kulturalnych na nisko 

zaludnionych obszarach. 

Ogólny efekt uczenia się 

Wiedza o tym, kim są i jak lokalni interesariusze mogą wspierać działania kulturalne na 

nisko zaludnionych obszarach oraz wzrost umiejętności w zakresie wykorzystania tej 

wiedzy. 

Konkretne efekty uczenia się 

 Wiedza, jak ustalać możliwe zadania, prawa i obowiązki wolontariusza; 

 Wiedza na temat korzyści płynących ze współpracy z wolontariuszami; 

 Umiejętność oceny profilu kompetencyjnego pożądanego/nowo zatrudnionego 
wolontariusza;  

 Wiedza i umiejętności jak motywować wolontariusza; 

 Znajomość roli mentora i umiejętność bycia mentorem dla wolontariusza. 

Dodatkowe informacje 

Poszukiwanie dobrych przykładów wśród ludzi, którzy już coś zrobili. 
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Temat 5. Umiejętności zarządzania w celu koordynowania działań  

międzykulturowych  

Agnieszka Dadak, Prezes 

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych 

Cel 

Wysoki poziom umiejętności z zakresu planowania i zarządzania działaniami w sektorze 

kultury, z wartością dodaną dla uczestnictwa obywatelskiego i budowania więzi  

w społeczności.  

Ogólny efekt uczenia się 

Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i zarządzania działaniami 

w sektorze kultury, z wartością dodaną dla uczestnictwa obywatelskiego i budowania 

więzi w społeczności.  

Konkretne efekty uczenia się 

1. Wiedza na temat metod analizy potrzeb oraz oczekiwań kulturalnych lokalnej 

społeczności;  

2. Umiejętność określania celów działań kulturalnych; 

3. Umiejętność planowania działań, zarówno tych merytorycznych jak i organizacyj-

nych/administracyjnych;  

4. Umiejętność planowania zespołu oraz harmonogramu działań kulturalnych;  

5. Umiejętność planowania i konstruowania budżetu dla działań kulturalnych;  

6. Wiedza i umiejętności oceny potencjalnych ryzyk i sposobów przeciwdziałania nega-

tywnym skutkom wystąpienia ryzyka;  

7. Wiedza i umiejętności dotyczące budowania relacji i współpracy z lokalna społecz-

nością;  

8. Wiedza jak określić interesariuszy przedsięwzięcia I jak budować z nimi relacje; 

9. Umiejętność współpracy w zespole. 

Dodatkowe informacje 

Możliwe do wykorzystania przez trenerów: 

- Metodologia Zarządzania Cyklem Projektu dla planowania i realizowania działań 
kulturalnych;  

- Przegląd dostępnych, potencjalnych źródeł dofinansowania wydarzeń kultural-
nych (granty, fundraising, sponsoring etc.) . 

Materiały dla uczestników szkolenia: 

- Do zaproponowania przez trenerów. 

Do sprawdzenia przed szkoleniem (w ramach przygotowania uczestników do udziału w 

szkoleniu):  

Ciekawe wydarzenia z lokalnej historii (miasta/wioski/regionu, z którego uczestnik 
szkolenia się wywodzi/na którym działa), które mogłyby zostać wykorzystane jako in-
spiracja dla zorganizowania wydarzenia kulturalnego I wokół których możnaby inte-
growac lokalna społeczność.  
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Temat 6. Komunikacja i umiejętności marketingowe 

Dr János Szigeti Tóth, Prezes, oraz Katalin Varga, menadżer projektu 

Węgierskie Towarzystwo Szkół Ludowych (Magyar Népfõiskolai Társaság)  

Cel 

Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych celem dotarcia do różnych grup  

odbiorców i korzystanie z różnych kanałów upowszechniania w lokalnych  

społecznościach. 

 

Ogólny efekt uczenia się 

Wiedza i umiejętności w zakresie planowania i zarządzania działaniami kulturalnymi, 

które mogą pomóc ożywić nisko zaludnione obszary. 

Konkretne efekty uczenia się 

 Wysoki poziom umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i poza-werbalnej; 

 Umiejętności w zakresie słuchania i zadawania pytań; 

 Wysoki poziom umiejętności w obszarze prezentacji; 

 Umiejętność efektywnej komunikacji; 

 Znajomość praktyki i przykładów różnych kanałów upowszechniania w lokalnej 

społeczności; 

Dodatkowe informacje 

Materiały: przykłady dobrych praktyk w już zrealizowanych projektach. 



31 

 

 

 

 

Ia. Dodatkowy efekt uczenia się dla wolontariuszy sektora kultury 

Temat 7. Przeniesienie efektów uczenia się na przyszłe zadania wykonywane przez  

wolontariuszy sektora kultury  

Hans Jørgen Vodsgaard, Prezes  

Interfolk, Institute for Civil Society (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

Tło i potrzeba 

Transfer (wiedzy) polega na tym, że można wykorzystać i przenieść to, czego się ktoś 

nauczył w danym kontekście (np. na kursie) do innego kontekstu (np. codzienna praca w 

organizacji). 

Transfer wymaga holistycznego podejścia przed- w trakcie- i po-procesie nauczania, w 

którym priorytetowo traktuje się nie tylko konkretną sytuację edukacyjną, ale także 

przyszłą sytuację i kontekst, w którym można zastosować nabytą wiedzę. 

To, czego się nauczysz, powinno przynieść korzyści Tobie, twojej organizacji, a także 

odbiorcom Twoich działań. Biorąc udział w naszych kursach, naszym celem jest, abyś 

mógł wrócić do domu i wykorzystać to, czego nauczyłeś się od razu. 

Z badań wiemy, że bardzo ważne jest, abyś zaczął korzystać z nowej wiedzy tak szybko, 

jak to tylko możliwe. Dlatego zalecamy, aby przed rozpoczęciem kursu porozmawiać z 

kierownikiem i współpracownikami o tym, jakie zadania wykonać w trakcie kursu. 

Równocześnie dobrze jest (przed szkoleniem) uzgodnić w organizacji, jak później ćwi-

czyć i testować swoją nową wiedzę w ramach swojej pracy w charakterze wolontariusza. 

Pomaga to stworzyć najlepsze warunki do efektywnej i użytecznej nauki. 

Cel 

Nauczenie się, jak przenosić efekty uczenia się do przyszłej pracy jako  

wolontariusz sektora kultury. 

Ogólny efekt uczenia się 

Skoncentrowanie się na możliwościach uczenia się w przyszłej pracy jako wolontariusz 

sektora kultury 

Konkretne efekty uczenia się 

Kompetencje w zakresie 

 uzyskania dostępu do określonych potrzeb edukacyjnych, aby lepiej wykonywać 

pracę jako wolontariusz sektora kultury; 

 wykorzystywanie i przekazywanie togo, czego się nauczyłeś w danym kontekście 

(na kursie) w innym kontekście (wolontariat); 

 walidacja własnego rozwoju kompetencji podczas kursu, a także możliwość 

transferu wiedzy. 
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Dodatkowe informacje 

 Przed rozpoczęciem kursu / podczas rejestracji na kurs potrzebujesz dowieść, 

dlaczego kurs jest dla ciebie ważny / czy myślisz, że może on przynieść ci nową 

wiedzę i umiejętności, które możesz zastosować w swojej przyszłej pracy jako 

wolontariusz sektora kultury; 

 Indywidualna praca domowa z prezentacją konkretnej wiedzy i umiejętności, 

które potrzebujesz wykonywać lepiej jako wolontariusz; 

 Pod koniec kursu potrzebujesz ocenić swój własny efekt uczenia się i zastanowić 

się nad możliwością transferu wiedzy na przyszłe zadania wykonywane jako  

wolontariusz sektora kultury; 

 Procedury walidacji są osadzone w treści kursu, więc uczniowie muszą po  

zakończeniu kursu potwierdzić rozwój swoich kompetencji, a także możliwość 

transferu wiedzy. 
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Temat 8. W jaki sposób działania w sektorze kultury mogą oddziaływać na tereny 

nisko zaludnione 

Bente von Schindel, Sekretarz Generalny  

Narodowe Stowarzyszenie Rad Kultury w Danii (Kulturelle Samråd i Danmark) 

Cel 

Podniesienie poziomu wiedzy na temat tego, w jaki sposób działania w sektorze kultury 

mogą oddziaływać na nisko zaludnione obszary oraz umiejętności wywierania wpływu.   

 

Ogólny efekt uczenia się 

Wiedza na temat tego, w jaki sposób działania w sektorze kultury mogą oddziaływać na 

nisko zaludnione obszary oraz umiejętności wywierania wpływu.   

 

Konkretne efekty uczenia się 

• Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i zarządzania  

działaniami kulturalnymi oraz podobnymi wydarzeniami w lokalnej społeczności; 

• Podniesienie poziomu umiejętności społecznych i komunikacyjnych w celu  

zaangażowania różnych grup społecznych w lokalnych społecznościach; 

• Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie komunikowania się z  

zainteresowanymi stronami i zainteresowania ich realizowanym projektem 

 

Dodatkowe informacje 

Pozyskanie wiedzy od osób, które już coś podobnego zrobiły. 
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Temat 9. Dobre praktyki we wzmacnianiu lokalnej tożsamości 

Dr János Szigeti Tóth, Prezes, oraz Katalin Varga, menadżer projektu 

Węgierskie Towarzystwo Szkół Ludowych (Magyar Népfõiskolai Társaság)  

Cel 

Uzyskanie wiedza, jak wzmacniać tożsamość lokalną. 

 

Ogólny efekt uczenia się 

Nabycie wiedzy i wymiana doświadczeń, dlaczego i w jaki sposób sztuka i kultura mogą 

pomóc ożywiać/rewitalizować nisko zaludnione obszary. 

 

Konkretne efekty uczenia się 

• Wiedza na temat uwarunkowań lokalnej społeczności (dane itp.); 

• Znajomość lokalnych tradycji kulturowych, lokalnego dziedzictwa; 

• Znajomość czynników samookreślających lokalną społeczności (koloryt lokalny: 

szczególne lub niezwykłe cechy miejsca). 

Dodatkowe informacje 

Zidentyfikowanie lokalnych zasobów (np. bibliotek, itp.) i kluczowych osób. 
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II. Główny efekt uczenia się dla menedżerów kultury 

Temat 1. Uznanie wcześniejszej edukacji 

Laraine Winning, Dyrektor projektu Up for Arts & Arts, Koordynatorka Sieci 

Voluntary Arts England 

Podstawowe informacje dotyczące omawianego tematu 

Wiedza na temat tego, czym jest uznawanie wcześniejszej edukacji i jak wdrożyć  

odpowiednie podejście dostosowane do projektów z udziałem wolontariuszy  

realizowanych na obszarach wiejskich/nisko zaludnionych. Ponadto jakie grupowe  

problemy są przewidywane w procesie oceny, w ramach szerszego programu  

szkoleniowego lub wsparcia. 

Stosowanie uznawania wcześniejszej edukacji (UWE) do rozpoznawania nieformalnego 

uczenia się obejmuje przegląd wcześniejszych doświadczeń. Uczniowie zastanawiają się 

nad swoimi doświadczeniami, aby odkryć, a następnie wyrazić, czego nauczyli się dzięki 

tym  doświadczeniom. UWE to proces, dzięki któremu uczenie się zdobyte dzięki  

doświadczeniu można rozpoznać i wykorzystać. Obejmuje to również umiejętności  

zdobyte w trakcie uczenia się pozaformalnego i szkolenia w miejscu pracy, w  

społeczności lub w sektorze wolontariackim. 

Ludzie mogą zdobyć wiedzę i umiejętności poprzez: 

 Życie rodzinne, 

 Pracę (płatną i nieodpłatną), 

 Działalność społeczna, wolontariacką,  

 Kluczowe doświadczenie, 

 Przekazywanie tradycji i umiejętności. 

Korzyści dla organizatorów przy opracowywaniu uznawania wcześniejszej edukacji: 

 Pomaga w zatrzymaniu wolontariuszy; 

 Rozszerza dostęp do szeregu uczniów z różnych środowisk  

społeczno-ekonomicznych i kulturowych; 

 Zwiększa uczestnictwo uczniów z poza tradycyjnych środowisk uczenia się. 

 Pomaga zidentyfikować efektywnie umiejętności; 

 Pomaga w identyfikacji luk w umiejętnościach; 

 Zwiększa motywację i zainteresowanie ze strony beneficjentów; 

 Generuje nowe pomysły lub zmiany. 

Cel 

Celem tego modułu jest rozpoznanie, że efekty uczenia się można osiągnąć również 

dzięki doświadczeniu, a nie tylko formalnej nauce. 

Uczenie się z doświadczenia jest inne: jest w dużej mierze pozbawione struktury; jest 

bardziej osobiste i często nieświadomie, zdobywa się ‘umiejętności życiowe’.  Jest to 

jednak tak samo prawdziwe i ważne, jak nauka zdobyta w formalnym środowisku  
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akademickim. Ponadto efekt może być bardziej trwały, ponieważ trudniej go zapomnieć 

lub stracić. 

Ogólne efekty uczenia się 

Proces uznawania efektów wcześniejszej edukacji ma na celu pomoc wolontariuszom w 

docenieniu i wykorzystaniu zdobytego doświadczenia, które zdobyli nieformalnie. UWE 

umożliwia uczniom zrozumienie tego, czego nauczyli się dzięki swoim doświadczeniom i 

wykazanie tego innym. Ujawnia on potencjał ucznia i zdolność uczenia się na podstawie 

przeszłych doświadczeń.  

Konkretne efekty uczenia się: 

1. Wyjaśnienie, czym jest UWE i jakie są jego zalety; 

2. Wyjaśnienie roli UWE w zakresie wolontariatu w sektorze kultury; 

3. Poznanie przykładów wykorzystania UWE w wielu kontekstach; 

4. Wyjaśnienie roli menedżerów wolontariatu we wspieraniu uczniów w procesie UWE; 

5. Przekazanie materiałów pomagające moderatorom zrozumieć, w jaki sposób ludzie 

uczą się poprzez doświadczenie i jak ułatwianie w tym procesie może pomóc w rozwoju 

zawodowy; 

6. Poznanie przykładów materiałów informacyjnych, które mogą być wykorzystane 

przez facylitatorów; 

7. Umiejętność stosowania działań, które mogą być wykorzystane do wyciągnięcia  

indywidualnych doświadczeń i wcześniejszego uczenia się. 

Dodatkowe informacje: 

• Uczestnicy zostaną poproszeni o przeprowadzenie analizy dokumentacji dotyczącej 

oceny, jakie procesy UWE są stosowane w ich własnym kraju, skierowane do  

wolontariuszy sektora kultury i, w miarę możliwości, dostarczają przykłady dobrych 

praktyk. 

• Dzielenie się doświadczeniami z wdrażania procesów UWE, w szczególności tych,  

które mają na celu pracę z niedostatecznie reprezentowanymi grupami priorytetowymi 

lub ze społecznościami, do których trudno dotrzeć.
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Temat 2. Wiedza jak działania artystyczne i kulturalne mogą pomóc ożywić tereny 

nisko zaludnione  

Bente von Schindel, Sekretarz Generalny  

Narodowe Stowarzyszenie Rad Kultury w Danii (Kulturelle Samråd i Danmark) 

Cel 

Nabycie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat tego, dlaczego i jak sztuka i kultura 

mogą pomóc ożywić nisko zaludnione obszary. 

 

Ogólny efekt uczenia się 

Uzyskanie wiedza i umiejętności w zakresie planowania i zarządzania działaniami  

kulturalnymi, które mogą pomóc ożywić nisko zaludnione obszary. 

 

Konkretne efekty uczenia się 

• Wiedza na temat zarządzania projektem; 

• Wiedza na temat wpływu sztuki i kultury na społeczeństwo obywatelskie i  

poszczególne jednostki; 

• Znajomość lokalnego społeczeństwa; 

• Znajomość lokalnej sztuki i dziedzictwa; 

• Znajomość znaczenia lokalnej sztuki amatorskiej i wolontariatu w obszarze kultury 

oraz ich roli w projekcie kulturalnym. 

 

Dodatkowe informacje 

Materiały: np. raporty o podobnych projektach już zakończonych. 
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Temat 3. Zarządzanie wydarzeniami kulturalnymi na nisko zaludnionych obszarach 

Hans Jørgen Vodsgaard, Prezes  

Interfolk, Institute for Civil Society (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

 

Tło i potrzeby 

Menedżer musi mieć nie tylko wiedzę na temat zarządzania wydarzeniami kulturalnymi, 

ale także wiedzę o kontekście konkretnego projektu, a także wiedzieć, jak uzyskać  

wartość dodaną w postaci zwiększenia uczestnictwa obywatelskiego, budowania więzi 

w społeczności i lokalnej tożsamości. Te wartości dodane stanowią innowacyjną część 

idei projektu, a także najbardziej wymagający jego aspekt. 

 

Cel 

Zarządzanie wydarzeniami związanymi z kulturą na nisko zaludnionych obszarach z 

wartością dodaną w postaci zwiększenia uczestnictwa obywatelskiego, budowania więzi 

w społeczności i lokalnej tożsamości. 

 

Ogólny efekt uczenia się 

Wysoki poziom wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, zarządzania i  

monitorowania działań z sektora kultury, z udziałem wolontariuszy, realizowanych na 

nisko zaludnionych obszarach, z wartością dodaną dla uczestnictwa obywatelskiego, 

budowania więzi w społeczności i tożsamości lokalnej. 

 

Konkretne efekty uczenia się 

• Wiedza na temat wartości dodanych i ich znaczenia dla lokalnych społeczności; 

• Wiedza o tym, jak promować wartości dodane za pomocą działań międzykulturowych; 

• Umiejętności zarządzania działaniami międzykulturowymi; 

• Umiejętności monitorowania i oceny działań międzykulturowych. 

Dodatkowe informacje 

Możliwe materiały używane przez trenerów: 

• Przykłady dobrych praktyk z raportów o kulturze itp. 

• Spisywanie lokalnej historii z przekazów lokalnych mieszkańców.  

Materiały dla uczestników szkolenia: 

• Do zaproponowania przez trenerów. 

 

Propozycje dla uczestników szkolenia: 

• Dzielenie się wiedzą na temat dobrych przykładów ze swoich lokalnych społeczności.
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Temat 4. Zapewnienie innowacyjnych sposobów zdobywania wiedzy i możliwości 

uczenia się 

Bente von Schindel, Sekretarz Generalny  

Narodowe Stowarzyszenie Rad Kultury w Danii (Kulturelle Samråd i Danmark) 

Cel 

Promowanie innowacyjnych sposobów zdobywania wiedzy i nowych możliwości  

wysokiej jakości kształcenia, dostosowanych do potrzeb aktywnych obywateli, aby mo-

gli skutecznie działać jako wolontariusze sektora kultury. 

 

Ogólny efekt uczenia się 

Wysoki poziom wiedzy i umiejętności w celu zapewnienia innowacyjnych sposobów 

docierania do członków lokalnych społeczności oraz zapewnienie możliwości wysokiej 

jakości kształcenia się, dostosowanego do potrzeb aktywnych obywateli, aby mogli  

skutecznie działać jako wolontariusze sektora kultury. 

Konkretne efekty uczenia się 

• Wiedza na temat tego, dlaczego warto zostać wolontariuszem; 

• Wiedza o tym, gdzie szukać potencjalnych wolontariuszy (na przykład w muzeach,  

bibliotekach, organizacjach kultury i tym podobnych). 

• Wiedza na temat narzędzi on-line dotyczących wolontariuszy w mediach  

społecznościowych; 

• Wiedza na temat tego, co to znaczy być wolontariuszem; 

• Wiedza na temat zadań, które może podjąć wolontariusz; 

• Wiedza o tym, ile czasu i energii potrzebuje zainwestować wolontariusz. 

Dodatkowe informacje 

Możliwe do użycia przez trenerów: 

• Publikacje / materiały dotyczące np. programów szkoleniowych dostosowanych do 

potrzeb wolontariuszy. 

• Przykłady i dobre praktyki, historie sukcesu od osób, które już coś zrobiły. 

Materiały dla uczestników szkolenia: 

• Do zaproponowania przez trenerów. 

Propozycja dla uczestników szkolenia: 

• Dostępne publikacje i / lub zestawienie dobrych praktyk 

• Dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi udanych działań informacyjnych i  

szkoleniowych.
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Temat 5. Doradztwo i wsparcie dla zaangażowanych wolontariuszy sektora kultury  

Agnieszka Dadak, Prezes 

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych 

Cel 

Uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie dostarczania adekwat-

nego wsparcia i doradztwa dla zaangażowanych wolontariuszy sektora kultury.  

 

Ogólny efekt uczenia się 

Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie dostarczania adekwatnego wsparcia i 

doradztwa dla zaangażowanych wolontariuszy sektora kultury.  

 

Konkretne efekty uczenia się 

1. Wiedza i umiejętności z zakresu wyboru, uzgadniania i powierzania wolontariuszom 
konkretnych zadań oraz praw i obowiązków wolontariuszy;  

2. Wiedza i umiejętności z zakresu jasnego przedstawiania korzyści ze współpracy  
wolontariackiej;  

3. Wiedza i umiejętności z zakresu określania profilu kompetencji potrzebnych/ nowo 
pozyskanych wolontariuszy;  

4. Wiedza i umiejętności z zakresu projektowania i realizowania wstępnych progra-
mów szkoleniowych dla nowo pozyskanych wolontariuszy;  

5. Wiedza i umiejętności z zakresu motywowania wolontariuszy;  

6. Wiedza na temat roli mentora oraz umiejętności bycia mentorem dla wolontariuszy.  

 

Dodatkowe informacje 

Materiały do wykorzystania przez trenerów: 

 Publikacje/materiay dotyczące mentoringu i motywowania;  

Materiały dla uczestników szkolenia: 

 Do zaproponowania przez trenerów. 

Propozycja dla uczestników szkolenia: 

 Podzielenie się doświadczeniem dotyczącym wsparcia, jakie sami uzyskali jako 

wolontariusze (jeżeli takowe posiadają). Co możnaby zarekomendować? Czego 

powinno się unikać?  
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Temat 6. Dokumentowanie i walidacja działań organizacji sektora kulturyHans 

Hans Jørgen Vodsgaard, Prezes  

Interfolk, Institute for Civil Society (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

 

Tło i potrzeby 

Aby efektywnie uczyć się i ulepszać działania własnych organizacji oraz uzyskać  

wsparcie od kluczowych interesariuszy, organizacje sektora kultury muszą mieć wiedzę 

na temat stosowania narzędzi i metod oceny swoich działań. 

 

Cel: 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny i dokumentowania działań  organizacji 

oraz jej personelu. 

 

Ogólny efekt uczenia się 

Wysoki poziom wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania ram oceny w celu  

dokumentowania i walidacji działań organizacji oraz pracujących dla niej wolontariuszy, 

w celu stworzenia nowych możliwości w obrębie działań ze sfery sztuki i kultury w  

społecznościach, z wartością dodaną dla wzrostu uczestnictwa obywatelskiego. 

 

Konkretne efekty uczenia się 

1. Znajomość odpowiedniej metodologii oceny; 

2. Umiejętności w zakresie oceny postępów; 

3. Umiejętności w zakresie przeprowadzenia oceny skutków działań; 

4. Umiejętność przedstawienia wyników w jasnych i prostych sprawozdaniach. 

 

Dodatkowe informacje 

Możliwe materiały używane przez trenerów: 

• Przedstawianie odpowiedniej metodologii oceny; 

• Prezentacja studium przypadku. 

 

Materiały dla uczestników szkolenia: 

• Do zaproponowania przez trenerów. 

 

Propozycje dla uczestników szkoleń: 

• Dzielenie się wiedzą na temat dobrych przykładów ewaluacji we własnej organizacji.
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IIa. Dodatkowy efekt uczenia się dla menedżerów kultury 

Temat 7. Przeniesienie efektów uczenia się na własne, przyszłe zadania  

menedżera kultury 

Hans Jørgen Vodsgaard, Prezes  

Interfolk, Institute for Civil Society (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

 

Tło i potrzeby 

Podczas kursu zarówno nauczyciele, liderzy kursów, jak i organizacja muszą być  

świadomi tego, w jaki sposób efekty uczenia się mogą zostać przeniesione na konkretne  

zadania w danej organizacji. 

Transfer polega na tym, że możesz wykorzystać i przenieść to, czego się nauczyłeś w 

danym kontekście (na kursie) do innego kontekstu (codzienna praca organizacji). Biorąc 

udział w naszych kursach, naszym celem jest, abyś mógł wrócić do domu i wykorzystać 

to, czego się nauczyłeś, od razu. 

Transfer wymaga holistycznego podejścia przed, w trakcie i po procesie edukacyjnym, w 

którym priorytetowo traktuje się nie tylko konkretną sytuację edukacyjną, ale także 

przyszłą sytuację i jej kontekst, w którym można zastosować zdobytą  

wiedzę i umiejętności. 

Z badań wiemy, że bardzo ważne jest, abyś zaczął korzystać z nowej wiedzy tak szybko, 

jak to możliwe. Dlatego zalecamy, aby przed rozpoczęciem kursu porozmawiać z uczest-

nikami szkolenia o tym, co szczególnie należy przećwiczyć w trakcie kursu. 

Jednocześnie dobrze jest uzgodnić, w jaki sposób uczestnik szkolenia może później  

ćwiczyć i testować nowo nabytą wiedzę w obszarze wolontariatu. Zapewnia to najlepsze 

warunki do tworzenia efektywnej i użytecznej nauki. 

Cel 

Nauczenie się,  jak przenieść nabyta wiedzę na przyszłą pracę w charakterze menadżera 

sektora kultury 

Ogólny efekt uczenia się 

Skupienie się na umiejętności zastosowania nabytej wiedzy w przyszłej pracy jako  

sektora menedżer kultury. 

 

Konkretne efekty uczenia się 

Kompetencje w zakresie: 

 Oceny swoich potrzeb szkoleniowych tak aby lepiej wykonywać pracę w  

charakterze menedżera kultury; 

 wykorzystywania i przekazywanie nabytej na szkoleniu wiedzy w środowisku  

organizacji (jako kierownik w organizacji sektora kultury); 
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 ocena rozwoju własnych kompetencji nabytych w trakcie szkolenia oraz  

umiejętność transferu wiedzy. 

Informacje dodatkowe 

 Przed rozpoczęciem kursu / podczas rejestracji na kurs należy wykazać, dlaczego 

kurs jest dla Ciebie ważny / czy myślisz, że może on przynieść ci nową wiedzę i 

umiejętności, które możesz zastosować w swojej przyszłej pracy jako  

menadżer sektora kultury; 

 Indywidualna praca domowa z prezentacją konkretnej wiedzy i umiejętności  

potrzebnych do wykonywania pracy jako menadżer; 

 Pod koniec kursu potrzebujesz ocenić swój własny efekt uczenia się i zastanowić 

się nad możliwością transferu wiedzy na przyszłe zadania wykonywane jako me-

nadżer kultury; 

 Procedury walidacji są osadzone w treści kursu; tak więc kursanci potrzebują po 

zakończeniu kursu potwierdzić rozwój własnych kompetencji, a także możliwość 

transferu wiedzy. 
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Topic 8. Dobre praktyki I standardy we współpracy z wolontariuszami  

Agnieszka Dadak, Prezes 

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych 

Cel 

Podniesienie poziomu świadomości na temat dobrych praktyk we współpracy z wolon-

tariuszami.  

Ogólny efekt uczenia się 

Podniedienie poziomu wiedzy na temat standardów i dobrych praktyk we współpracy 

pomiędzy organizacją sektora kultury a wolontariuszami.  

Konkretne efekty uczenia się 

1. Wiedza na temat tego, jaka może być rola wolontariusza w organizacji sektora  

kultury, włączając prawa i obowiązki wolontariuszy oraz potencjalne korz 

yści  wynikające z bycia wolontariuszem;  

2. Wiedza na temat roli organizacji korzystającej: prawa, obowiązki, korzyści wynikają-

ce ze współpracy z wolontariuszami;  

3. Wiedza na temat aspektów prawnych współpracy z wolontariuszami;  

4. Znajomość dobrych praktyk i standardów współpracy z wolontariuszami: Porozu-

mienie o wolontariacie, rekomendacje dla wolontariusza etc.  

Dodatkowe informacje 

Do wykorzystania przez trenerów: 

 Wyciągi z adekwatnych regulacji prawnych dotyczących współpracy pomię-

dzy organizacją korzystającą z sektora NGO a wolontariuszem.  

 

Materials for the trainees: 

 Do zaproponowania przez trenera. 

 

Propozycja dla uczestników szkolenia: 

- Podzielenie się doświadczeniem dotyczącym ycia wolontariuszem. Co możnaby za-

rekomendować? Czego powinno się unikać?  
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Temat 9. Wzmacnianie postaw wspierających działania w sektorze kultury przez  

władze lokalne 

Dr János Szigeti Tóth, Prezes, oraz Katalin Varga, menadżer projektu 

Węgierskie Towarzystwo Szkół Ludowych (Magyar Népfõiskolai Társaság)  

Cel 

Wzmocnienie pozytywnego nastawienia władz lokalnych do działań kulturalnych z 

udziałem wolontariuszy, realizowanych w lokalnych społecznościach. 

Ogólny efekt uczenia się  

Nabycie wiedzy i wymiana doświadczeń - jak promować pozytywne nastawienie  

lokalnych władz. 

 

Konkretne efekty uczenia się 

Zabezpieczenie wsparcia ze strony samorządu terytorialnego (ogólnie, władz lokalnych) 

 Nawiązywanie kontaktów z lokalną społecznością w celu uzyskania wsparcia; 

 Kontakt z władzami lokalnymi; 

 Promowanie umiejętności wspierania lokalnej sztuki i działań kulturalnych; 

 Metody przekonywania kluczowych interesariuszy obecnych w lokalnym życiu 

publicznym; 

Informacje dodatkowe 

Przykłady dobrych praktyk, historie osób, które już zrealizowały podobne działania z 

sukcesem. 
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Kompendium Programów Szkoleniowych 

Wolontariat w sektorze kultury na nisko 

 zaludnionych obszarach 

 

Niniejsze kompendium powstało w ramach  

2-letniego projektu, realizowanego w latach 2016-2018, 

dofinansowanego przez Program Erasmus+  zatytuło-

wanego: “Curricula for culture volunteers and managers 

in sparsely populated areas.”   

Główną ideą projektu jest zaangażowanie  

wolontariuszy i menedżerów sektora kultury w  

promowanie działań międzykulturowych na  

nisko zaludnionych obszarach, z wartością dodaną dla 

wzrostu uczestnictwa obywatelskiego oraz  wzmacnia-

nia więzi społecznych i lokalnej  

tożsamości. 

Projekt został dofinansowany w ramach Programu  Era-

smus+ na lata 2014-2020.  
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