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Wstęp – o tym dokumencie. 

 

Kursy uczenia się przez całe życie są 

doskonałą okazją dla seniorów do 

rozwijania wiedzy i umiejętności, które już 

nabyli oraz poznawania nowych zagadnień i 

pomysłów. Uczenie się przez całe życie 

wzmacnia zdrowie psychiczne i fizyczne, a 

także sprzyja kontaktom społecznym. 

 

“Pogoń za wiedzą to piękna rzecz. Oprócz tego, że jesteśmy aktywni lub 

podtrzymujemy kontakty towarzyskie, edukacja wzbudza naszą ciekawość i zmusza do 

użycia naszego najsilniejszego mięśnia: umysłu. Nie brakuje badań pokazujących jak 

ważne jest pozostawanie w stanie czuwania i nie przerywanie nauki; uczenie się przez 

całe życie wiąże się z poprawą funkcji poznawczych, zdrowym samopoczuciem 

emocjonalnym i pozytywną samooceną.” (Wingate Healthcare)1   

 

Pojawiający się trend w dziedzinie edukacji dorosłych polegający na oferowaniu 

kursów online dla seniorów opiera się na fakcie, że pozwalają one na uczestnictwo 

nawet jeśli odbiorcy mają ograniczoną mobilność. Radzenie sobie z infrastrukturą 

cyfrową i tworzenie przyjaznego środowiska uczenia się jest wyzwaniem zarówno dla 

nauczycieli jak i uczniów. 

Ten zestaw narzędzi został stworzony przez konsorcjum projektu All4Inclusion aby 

zapewnić wsparcie nauczycielom zajmującym się kształceniem dorosłych, którzy 

pracują z seniorami. 

Projekt miał na celu zwiększenie integracji społecznej seniorów poprzez stworzenie 

materiałów dydaktycznych i strategii dydaktycznych dla kursów uczenia się dorosłych, 

które obejmują wspólne i motywujące działania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. 

Omówienie projektu w rozdziale 1, który opisuje cele i rezultaty składa się z sześciu 

modułów i materiałów pomocniczych. W rozdziale 2 przedstawiono wytyczne 

dotyczące wykorzystania tych rezultatów, podsumowuje on doświadczenia z fazy 

testowej oraz prezentuje najlepsze praktyki, którymi podzielili się z nami zewnętrzni 

eksperci w dziedzinie edukacji dorosłych. Załącznik do tego dokumentu zawiera 

pomocne szablony do wdrażania kursów uczenia się dorosłych, które można pobrać i 

dostosować do wykorzystania w różnych środowiskach edukacyjnych.  

                                                      
1 www.onewingateway.com/education-is-important-for-older-adults-get-started/ 

“Zawsze idź przez życie tak, 

jakbyś miał się czegoś nowego 

nauczyć, a tak będzie.”  
 

 Vernon Howard 
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1. Projekt All4Inclusion 

Project All4Inclusion został sfinansowany z programu Erasmus+ w 

sektorze edukacji dla dorosłych. 

 

Główne cele 

 Promocja aktywności społecznej uczestników poprzez narzędzia 

cyfrowe, interaktywne lub oparte na pracy zespołowej 

 Promocja edukacji cyfrowej wśród uczestników 

 Wspieranie nauczycieli dorosłych w edukacji seniorów przez 

realizację kursów o tematyce cyfrowej 

 

Konsorcjum 

All4Inclusion zamówiło ekspertyzy z zakresu: 

 Edukacja dorosłych dla seniorów 

 Edukacja cyfrowa 

 Edukacja polityczna 

W skład konsorcjum wchodzą: Leibniz University Hannover (Germany),  

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cyprus), A1 Community Works 

Ltd (UK), IDEC (Greece), Associação Rede de Universidades da Terceira 

Idade (Portugal), Fundacja Mapa Pasji (Polska) 

 

Kontakt 

Strona projektu: www.all4inclusion.eu 

Media społecznościowe: www.facebook.com/all4inclusion/ 
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Podstawy teoretyczne 

Jak stwierdzono w Manifeście EAEA na temat edukacji dorosłych w XXI wieku (2019) 2 

społeczeństwo cyfrowe cechują kontakty twarzą w twarz jak i interakcje cyfrowe. 

Seniorzy w szczególności mogą czerpać korzyści z narzędzi cyfrowych aby lepiej 

społecznie integrować się. 

Koncepcje edukacyjne muszą uwzględniać te aspekty i zapewniać strategie osiągnięcia 

celów w obecnych warunkach. 

Pandemia Covid-19 doprowadziła do skupienia się w tym projekcie na wsparciu 

nauczycieli dorosłych i ich uczniów w radzeniu sobie w obecnej sytuacji: 

Wiele kursów dla dorosłych musiało przejść na formułę online lub półwirtualną, co 

stanowiło dodatkowe wyzwanie dla uczniów o niedostatecznych umiejętnościach 

cyfrowych. Celem uczniów jest połączenie edukacji cyfrowej z włączeniem 

społecznym, które powinno zostać osiągnięte przy pomocy kursów online. 

 

Strategie dydaktyczne 

Materiały powstałe w ramach projektu powinny uwzględniać następujące aspekty: 

 Tworzenie motywujących i opartych na współpracy działań promujących 

kompetencje cyfrowe i włączenie społeczne 

 Uwzględnianie wymagań i celów seniorów jako uczniów 

 Bazujące na istniejących kompetencjach i wiedzy seniorów 

 

Rezultaty 

Materiały dydaktyczne składające się z sześciu modułów można pobrać ze strony 

projektu www.all4inclusion.eu/io2. Oprócz innych rezultatów tego projektu materiały 

edukacyjne są dostępne w językach angielskim, portugalskim, greckim, polskim i 

niemieckim. 

Program edukacyjny składa się z sześciu modułów: 

Sprzęt i podstawowe funkcje; Podstawowe oprogramowanie, komunikacja i 

współpraca; Płatności online / zakupy i przedsiębiorczość online; Cyfrowe urzędy i 

smartfony / tablety z Androidem. 

Tabela na następnej stronie zawiera przegląd modułów i odpowiadające im 

spodziewane efekty nauczania.  

                                                      
2 The manifesto can be accessed at:  

   https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/04/eaea_manifesto_final_web_version_290319.pdf 
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Moduły 
1. Poznanie urządzeń i 

podstawowych funkcji 

2. Podstawowe 

oprogramowanie 
3. Komunikacja i współdziałanie 

Tematy, 

działania, 

nabyta 

wiedza 

• Obsługa komputera 
(podstawowa wiedza o 
sprzęcie i oprogramowaniu)  
• Obsługi smartfona i tabletu 
• Włączanie i wyłączanie 
urządzenia  
• Nawiązywanie połączenia z 
Internetem przy pomocy WIFI 
lub kabla Ethernet  
• Wiedza o sposobie działania 
wyszukiwarek internetowych • 
Wyszukiwanie danych w 
Internecie (słowa kluczowe)  
• Zapisywanie plików i stron 
internetowych 

• Obsługa MS Word/Google 
docs  
• Obsługa Excel/ Google 
spreadsheets  
• Obsługa PPTGoogle Slides 

• E-mail: Gmail  
• Media społecznościowe: 
Facebook  
• Narzędzia komunikacji 
cyfrowej: Skype, Zoom, Google 
Calendar 

Moduły 
4. Płatności internetowe/ 

zakupy i przedsiębiorczość w 
Internecie 

5. Obywatelstwo cyfrowe 6. Smartfony/Tablety z 
Androidem 

Tematy, 

działania, 

nabyta 

wiedza 

• Rodzaje handlu 
elektronicznego  
• Cykl w handlu 
elektronicznym (zamówienie, 
płatność, dostarczenie, 
komunikacja, ogół usług i 
promocja)  
• Płacenie rachunków w 
Internecie (e-services)  
• Zakupy w Internecie  
• Dokonywanie zakupu I 
sprzedaży w Sieci  
• Przedsiębiorczość 
internetowa 

• Przywileje i powinności 
Internautów  
• Cyfrowe prawo 
• Netykieta  
• Bezpieczeństwo cyfrowe  
• Udział w życiu politycznym 
za pośrednictwem Sieci 

• Podstawowe informacje o 
smartfonach, tabletach i 
systemie Android  
• Konfiguracja 
smartfonów/tabletów (wielkość 
czcionki, głośność itd.)  
• Pobieranie aplikacji 
przydatnych dla seniorów  
• Bezpieczeństwo w Sieci – jak 
chronić dane przechowywane na 
urządzeniu  
• Możliwości, jakie oferują 
smartfony/tablety  
• Poruszanie się w Internecie za 
pomocą tabletu/smartfona  
• Odpowiednie dla seniorów 
oprogramowanie służące 
bezpieczeństwu w sieci  
• Wysyłanie wiadomości, MMS-
ów  
• Pobieranie i używanie aplikacji 
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Materiały dydaktyczne są również dostępne na stronie All4Inclusion-Academy, na 

której dostępne są wszystkie moduły jako kursy online, istnieje możliwość zdobywania 

odznak Open Badges.  

Szkolenia można znaleźć na stronie: www.academy.all4inclusion.eu. 

Więcej informacji o akademii, w tym przewodnik i przegląd odznak Open Badges, 

można znaleźć na stronie projektu: www.all4inclusion.eu/io3 

Opracowanie materiałów dydaktycznych oraz szablonów w tym dokumencie zostało 

wsparte przez Komisję Europejską i jest objęte licencją Creative Commons BY-SA 4.0, 

co oznacza, że dokumenty można pobrać i używać za darmo, o ile jest podany autor i 

link do licencji. 
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2. Wytyczne dotyczące wdrażania 

Skuteczne strategie dydaktyczne dla seniorów powinny uwzględniać procesy 

poznawcze, cechy fizyczne oraz uwarunkowania społeczno-emocjonalne tej grupy. W 

przypadku kursów online radzenie sobie z tymi czynnikami i wykorzystanie potencjału 

seniorów jest dodatkowym wyzwaniem. Oprócz celów edukacyjnych danego kursu 

korzystanie z narzędzi cyfrowych jest samo w sobie wyzwaniem, zarówno dla 

nauczycieli, jak i uczniów. 

W tych wytycznych nauczyciele zajmujący się edukacją dorosłych mogą znaleźć 

przydatne wskazówki dotyczące przygotowywania i prowadzenia kursów online dla 

seniorów. Na początku prezentowane są wskazówki dla nauczycieli, które pomogą w 

planowaniu i realizacji kursów. Następnie wymienione są rekomendacje dla uczniów, 

które mogą być przekazane przez nauczycieli zajmujący się nauczaniem dorosłych. 

Treść wytycznych została zaczerpnięta z dwóch źródeł. 

Pierwsze to doświadczenia z fazy testowej, która została przeprowadzona w każdym z 

uczestniczących krajów. Zajęcia pilotażowe objęły wszystkie moduły projektu i odbyły 

się: w VHS Hannover (Niemcy); Emphasys Center (Cypr), A1 Community Work (Wielka 

Brytania), Uniwersytet III Wieku Lumiar Lisbon (Portugal), Rio de Mouro Senior 

University (Portugalia) i w Zawoi, Kozłowie i Witkowicach (Polska) przeprowadzone 

przez Fundację Mapa Pasji. 

Z drugiej strony w ramach projektu przeprowadzono ankietę wśród zewnętrznych 

ekspertów ds. edukacji dorosłych, z którymi przeprowadzono wywiady na temat ich 

doświadczeń w zakresie strategii nauczania w środowisku objętym projektem. Wśród 

uczestniczących ekspertów znaleźli się: Inga Lücking and Janine Gunzenheimer of VHS 

Hannover (Niemcy), Stelios Stylianou of Emphasys Center (Cypr), Betty Aggeletaki of 

IDEC (Grecja), Andreia Patrícia Neves Veloso Guerreiro of Rutis (Portugalia), Marisa da 

Conceição Dias Pereira of Rio de Mouro Parish Council – Senior University Criar Afec-

tos oh the Rio (Portugalia) i Regina Wicher z Centrum Kultury w Zawoi (Polska). 

Jako uzupełnienie przedstawionych w tym zestawie narzędzi stworzono narzędzie do 

mapowania, w którym wymienione są inne organizacje zajmujące się edukacją 

dorosłych w krajach uczestniczących w projekcie. Zawiera ono informacje o profilu 

organizacji i zakresie oferowanego przez nie programu szkoleniowego dla dorosłych. 

Narzędzie wspiera nauczycieli dorosłych w budowaniu sieci kontaktów z innymi 

organizacjami, które działają w podobnej dziedzinie.  

Dostęp do narzędzi można uzyskać tutaj: www.all4inclusion.eu/mapping-tool 
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Wskazówki i porady dla nauczycieli zajmujących się kształceniem 

dorosłych, którzy pracują z seniorami 

 

1. Przygotowanie 

 Poznaj swoich uczniów i zaplanuj jak stworzyć powiązania między tematami 

zajęć a ich doświadczeniami życiowymi i potrzebami.   

 Dowiedz się, czy uczestnicy już się znają. Znacznie ułatwi to realizację zajęć 

grupowych, ponieważ seniorzy mogą być czasem skrępowani, gdy muszą 

pracować z kimś, kogo jeszcze w życiu nie spotkali. 

 Niektórzy seniorzy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia podczas zajęć 

co można zrealizować przez wspólną pracę seniorów z wolontariuszami, którzy 

są obecni na sali lub łączą się zdalnie. 

 Pamiętaj, że uczestnicy zajęć mogą potrzebować różnych czasów na udzielenie 

odpowiedzi czy wykonanie zadań. 

 Przygotuj materiały szkoleniowe używając dużych i wyraźnych liter.  

 Seniorzy potrzebują względnie krótkich zajęć o możliwej do opanowania 

objętości (dwie godziny z przerwą pomiędzy nimi). Przerwy mogą być również 

wykorzystywane do wykonywania prostych czynności jak wstawanie, 

spacerowanie lub poruszania rękami. 

 Staraj się nie przytłaczać uczestników pokazując im wiele różnych witryn 

zakupowych. Na początek trzymaj się jednego przykładu i wspólnie go 

przeanalizujcie. Spróbuj dowiedzieć się czym interesują się uczniowie (np. 

książki) i znajdź stronę, na której możesz je kupić. 

 Przypominaj uczestnikom, aby zachowywali ostrożność w internecie i 

uważnie udostępniali swoje dane. Podczas przygotowywania kursu ważne jest 

omówienie aspektów ochrony danych przed rozpoczęciem kursu. 

 Upewnij się, że każdy uczestnik ma możliwość rozpoczęcia rozmowy wideo 

lub ma osobę, która pomoże mu to zrobić na wszystkich lekcjach. 

 Nauczanie przez wideokonferencje może być trudne, ale może również 

poprawić Twoje umiejętności nauczania w różnych warunkach. 
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2. Wykonanie i komunikacja 

 Dostosuj słownictwo, używaj zrozumiałego języka. Spróbuj wyjaśniać terminy 

techniczne poprzez porównanie z prawdziwym życiem. Np.: „Twój e-mail jest 

jak skrzynka pocztowa w Twoim domu”. 

 Mów wolno. 

 Buduj ich pewność siebie poprzez małe nagrody (małe zwycięstwa) 

 Ćwicz cierpliwość! Daj im czas na zrozumienie i przeprowadzenie działania. 

 Powtarzanie sprawia, że wszystko jest lepsze! Ze względu na zmniejszoną 

pamięć krótkotrwałą niektórzy seniorzy potrzebują wielu powtórzeń. Zadawaj 

pytania aby określić poziom zdolności zapamiętywania i możliwość 

wykorzystania zdobytych wiadomości w praktyce. 

 Prowadź zajęcia krok po kroku. Nie spiesz się. 

 Daj uczestnikom czas na zabawę i zapoznanie się z aplikacjami. Pozwól grać 

bez ograniczeń. 

 Wyjaśnij wartość nauki obsługi podstawowego oprogramowania i jego 

użyteczność w codziennym życiu. 

 Należy mieć świadomość, że osoby starsze mogą nie doceniać swoich 

umiejętności obsługi komputera.  

 Unikaj żargonu: spróbuj przetłumaczyć/wyjaśnić terminy (funkcje w Word, 

Excel, Power-Point) w prostym, codziennym języku. 

 Przypominaj uczniom, aby zachowywali ostrożność w internecie i ostrożnie 

dysponowali swoimi danymi. Np. wyszukaj sklepy internetowe, aby upewnić 

się, że cieszą się dobrą opinią; upewnij się, że witryna jest bezpieczna (zielona 

kłódka „https”); poznaj prawa klientów i zasady zwrotów; używaj silnych 

haseł do kont; itp.. 

 Na każdym etapie szkolenia należy sprawdzać czy wszyscy seniorzy opanowali 

zagadnienie. Jeśli nie, trzeba uczniowi udzielić wsparcia. 
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Wskazówki i porady dla seniorów jako uczestników szkoleń 

 Nauka korzystania z technologii cyfrowych może być wyzwaniem. Należy 

jednak pamiętać, że narzędzia prezentowane na kursach uczenia się dla 

dorosłych są przeznaczone dla wszystkich ludzi, nie tylko dla ekspertów. Jeśli 

będziesz wytrwale ćwiczyć, zdołasz je opanować tak samo jak inni. 

 Uczestnictwo w kursie za pośrednictwem połączenia wideo może być mało 

satysfakcjonujące w porównaniu z kontaktem twarzą w twarz. Oczywiście 

spotkania online nigdy nie zastąpią prawdziwej interakcji społecznej, ale 

mogą być wsparciem w sprostaniu codziennym wyzwaniom. Mogą również 

przyczynić się do poprawy aktywności społecznej, np. poprzez planowanie 

spotkań w prawdziwym życiu. 

 Zapraszamy do eksperymentowania! Jeśli robisz coś, co wydaje się nie do 

końca dobre nie panikuj - zawsze możesz użyć funkcji Cofnij!  

 Jeśli nie pamiętasz funkcji jakiegoś przycisku, najedź na niego wskaźnikiem 

myszy. Chwilę później pojawi się okienko wyjaśniające jego funkcję.  

 Podczas kopiowania lub wycinania danych w programie Excel wokół 

wybranego obszaru pojawia się animowana przerywana linia, dzięki czemu 

użytkownik może łatwo zobaczyć, co ma w schowku. Aby usunąć tę linię - i 

skopiowane dane ze schowka - możesz nacisnąć klawisz Esc na klawiaturze.  

 Dostęp do Dokumentów i Arkuszy Google można uzyskać za pośrednictwem 

przeglądarki internetowej takiej jak Microsoft Edge lub Google Chrome. W 

większości przypadków narzędzia online oferują funkcję autozapisu, co 

oznacza, że nie musisz ręcznie zapisywać zmian - są one zapisywane dla 

Ciebie za każdym razem, gdy je wprowadzasz.  

 Pamiętaj, aby regularnie klikać „Zapisz” podczas pracy. W ten sposób nie 

stracisz całej swojej pracy jeśli coś się stanie (np. jeśli komputer ulegnie awarii 

lub wyłączy się zasilanie).  

 Zdecydowanie zaleca się aby nie otwierać wiadomości spamowych od 

nieznanych nadawców ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że 

zawierają one złośliwe oprogramowanie. 

 Sprawdź czy witryna używa bezpiecznego szyfrowania (HTTPS).  

 Przeczytaj tekst na stronie i sprawdź, czy nie zawiera literówek, niepoprawnej 

gramatyki i błędów interpunkcyjnych. 
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Anneks: Szablony 

Poniżej załączniki zawierające przydatne szablony do planowania i wdrażania kursów 

uczenia się dorosłych dla seniorów. 

Jeśli chcesz zmodyfikować szablony do własnych celów, możesz skorzystać z 

poniższych linków do Canva:  

Zaproszenie na warsztaty:  

https://www.canva.com/design/DAE3YTI_mdQ/hEJC7U-u4RNeXlpNjQDu4Q/edit 
 
Lista uczestników:  

https://www.canva.com/design/DAE3YsJ27EU/C7JIOv1cptCQh2b3Govw0g/edit 
 
Materiały dla seniorów:  

https://www.canva.com/design/DAE3YrR4Zt0/haiM9YD3HkvzsWECatTeDQ/edit 
 
Moduły/Program: 

https://www.canva.com/design/DAE3Yvh3pSM/l7hYMlGx-qbQ81_4GsdmPw/edit 
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Formularz zgłoszeniowy 
Formularz wniosku może być modyfikowany i drukowany lub może posłużyć do stworzenia formularza online w 

google 

Krótki opis modułu + data i miejsce warsztatów: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……… 

Proszę wypełnić: 

Imię  

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

Nazwisko 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

E-mail 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

Numer telefonu 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

Dlaczego chce Pani/Pan wziąć udział w warsztatach? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………. 

Jak zamierza Pani/Pan wykorzystać wiedzę zdobytą podczas warsztatów? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………. 

Wiek (opcjonalnie)  
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□ 60-69 lat 

□ 70-79 lat 

□ powyżej 80 lat 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), 

………………………………….…………………………… (pełna nazwa podmiotu) potrzebuje 

Pani/Pana wyraźnej zgody na wykorzystanie danych w procesie zgłaszania  na warsztaty. 

Dane osobowe, które przetwarzamy w tym celu to imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres 
e-mail. 

W każdej chwili może Pani/Pan wycofać swoją zgodę, kontaktując się poprzez adres e-mail: 

………..………….. 

 



Zaproszenie

WARSZTATY DLA SENIORÓW

Dokument udostępniony przez All4Inclusion na licencji CC BY-SA 4.0.
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POBIERZ
MATERIAŁY
DLA SENIORÓW

 

Sprzęt komputerowy  
i podstawowe funkcje
Podstawy 
oprogramowania
Komunikacja i 
współpraca
Płatności internetowe 
& Przedsiębiorczość 
online  
Obywatelstwo 
cyfrowe  
Smartfony, system 
Android i tablety

 

 

https://academy.all4inclusion.eu
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WARSZTATY 
DLA SENIORÓW
MODUŁ:

Wsparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji
nie jest jednoznaczne z poparciem dla treści, które

odzwierciedlają jedynie poglądy autorów a Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w

niej informacji.
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PROGRAM

1 2 : 0 0  -  1 5 : 0 0

1 5 : 0 0  -  1 7 : 0 0
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Ankieta ewaluacyjna 
Ten formularz może zostać wykorzystany do przygotowania ankiety google online lub do przeformułowania 
poszczególnych pytań i wydruku  

 

Dziękujemy za uczestnictwo w warsztacie! 

Warsztat ……………………………………………………………………………………………… 
(nazwa, data, miejsce i czas)   

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli poświęci Pan / Pani czas na wypełnienie tej ankiety 
ewaluacyjnej. Pozwoli nam to podsumować skuteczność warsztatu oraz pomoże wprowadzić 
zmiany podczas kolejnych szkoleń! 

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania: 

1. Jaka jest Pana / Pani ogólna ocena warsztatów? Proszę ocenić w skali 
od 1 do 5, gdzie 5 to najwyższa ocena. 

 

1  2  3  4  5 

 

2. Co podobało się Pana / Pani najbardziej w czasie warsztatów? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………… 

3. Co podobało się Pana / Pani najmniej w czasie warsztatów? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………… 
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4. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, która najlepiej pokazuje, jak Pani / Pan 

myśli o następujących kwestiach: 

 Zdecydowanie 

nie zgadzam 

się 

Nie 

zgadzam 

się 

Nie 

mam 

zdania 

Zgadzam 

się 

Zdecydowanie 

zgadzam się 

Warsztat był 
interesujący 

□ □ □ □ □ 

Program 

warsztatów był 
odpowiedni 

□ □ □ □ □ 

Ćwiczenia były 
praktyczne 

□ □ □ □ □ 

Trener miał 
szeroką widzę 

□ □ □ □ □ 

Trener był w 
stanie jasno 

wyjaśnić 
przedstawiany 

materiał 

□ □ □ □ □ 

Trener stworzył 
dobrą i miłą 
atmosferę 

□ □ □ □ □ 

Warsztat był 
dobrze 

zorganizowany 

□ □ □ □ □ 

 

 

 

 

5. Co można byłoby poprawić w czasie warsztatów? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………… 

 

 

 

6. Dodatkowe uwagi (jeśli są) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety i za pozostawioną opinię! 


