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Jak uczą się dorośli?
Po co nam to wiedzieć?
Wiedza o tym, jak uczą się dorośli jest niezbędna, by móc realizować efektywne
szkolenia. Wykorzystanie w praktyce zasad uczenia się dorosłych pozwala
prowadzącemu na:

odpowiedni
dobór metod
i technik
szkoleniowych

określenie
własnej roli
w procesie
szkolenia

stworzenie
dogodnych
warunków do
uczenia się

motywowanie
uczestników

Charakterystyka procesu uczenia się osób dorosłych
Malcolm Knowles (pionier badań nad edukacją dorosłych) sformułował kilka
prawidłowości.
Specyfika nauczania osób dorosłych wg. Malcolma S. Knowlesa1

przekonania na temat
osoby uczącej się

doświadczenie
osoby uczącej się

1

• dorosły samodzielnie kieruje procesem uczenia się
(może wpływać na program nauczania i dobór
metod)
• nauczyciel jedynie wspiera proces ujawniania się
potrzeb edukacyjnych i udziela pomocy w ich
zaspokajaniu

• dorosły wnosi duże doświadczenie życiowe do
sytuacji uczenia się (może dzielić się tym
doświadczeniem z innymi)
• główne metody:
• eksperymentowanie
• rozwiązywanie problemów
• dyskusja

A. Kozak, M. Łaguna, Metody prowadzenia szkoleń czyli niezbędnik trenera, GWP, Gdańsk 2009, s. 12
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gotowość
do uczenia się

stosunek
do nauki

• dorośli uczą się tego, co sami uznają za potrzebne
• główna motywacja - chęć nauczenia się tego, co
pomoże im radzić sobie z aktualnymi wyzwaniami
• organizacja nauczania - tak, aby zaspokoić
indywidualne potrzeby uczących się (w rytmie
dostosowanym do ich możliwości i gotowości do
nauki)

• dorośli uczą się, aby rozwinąć potrzebne
kompetencje (chcą widzieć ich bezpośrednie
zastosowanie)
• szukają możliwości rozwoju i urzeczywistnienia
swojego potencjału

Założenia dotyczące uczenia się dorosłych stanowią praktyczne wskazówki
zarówno dla osób organizujących jak i prowadzących szkolenia.

Zasady nauczania osób dorosłych
Zasady warunkujące skuteczne nauczanie osób dorosłych2

doświadczenie
osób dorosłych

autorytet
i wiarygodność osoby
prowadzącej zajęcia

zaangażowanie
w proces uczenia się

Zasada pierwsza – i najważniejsza - osoby dorosłe uczą się przez
doświadczenie
„Podstawowym źródłem wiedzy dla ludzi dorosłych
nie jest przeczytana lektura czy zaobserwowana sytuacja,
ale doświadczenie związane z wykonywaną pracą.
Realizacja zawodowych czynności uczy więcej niż informacje, jak pracować,
a podejmowanie codziennych obowiązków
dostarcza wiedzy o tym, jak być skutecznym”.3

W związku z tym, dorosły uczestnik szkolenia nie jest „jak czysta tablica gotowa
do zapisania przez szkoleniowców” – każdy przychodzi na szkolenie z własnym

2

M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2006, s. 58
3
Ibidem, s. 58
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bagażem wiedzy, nawyków, sposobów działania, opinii i przekonań, do których
może się odwołać w konkretnych sytuacjach.4
Doświadczenie uczestnika szkolenia

doświadczenie

przedszkoleniowe

szkoleniowe

poszkoleniowe

z czym przychodzi
(bagaż doświadczeń)

czego uczy się w trakcie

co zastosuje w życiu
(wiedza i umiejetności
zdobyte podczas szkolenia)

Doświadczenie,

jako

„punkt

wyjścia,

odniesienia

i

dojścia”

ma

poważne

konsekwencje dla procesu szkolenia. Prowadzący szkolenie musi „rozpoznać
i

docenić

doświadczenie

uczestników

oraz

stworzyć

warunki

do

jego

wykorzystania w procesie uczenia się”. Jest to niezmiernie ważne z punktu
widzenia efektywności szkolenia, bowiem „nowe treści zostaną przyswojone pod
warunkiem odniesienia ich do uprzedniego doświadczenia”.5
Zadania dla prowadzącego szkolenie

doświadczenie

przedszkoleniowe

szkoleniowe

poszkoleniowe

badanie potrzeb
i oczekiwań

stosowanie
metod aktywnych

łączenie teorii z praktyką

Cykl uczenia się
Uczymy się nieustannie.

4
5

Ibidem. s. 58
Ibidem, s. 59
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„Z uczeniem się mamy do czynienia wówczas, gdy osoba zaangażowana
w jakieś działanie potrafi spojrzeć na swą aktywność krytycznie,
dokonać analizy jej przebiegu i efektów oraz uwzględnić jej rezultat
poprzez zmianę swego zachowania”.6

W literaturze przedmiotu można spotkać kilka modeli uczenia się. Najbardziej
znany został sformułowany w latach 70. przez Davida A. Kolba.
Proces uczenia się składa się z czterech etapów (faz).7
Cykl uczenia się przez doświadczenie

1.
konkretne
doświadczenie

zrób to inaczej
(jak to wykorzystać?)

zrób coś
(co się wydarzyło?)

4.

2.

aktywne
eksperymentowanie

refleksyjna
obserwacja

nadaj temu znaczenie
(dlaczego tak się stało?)

3.

pomyśl o tym
(jak to było?)

abstrakcyjna
konceptualizacja

Konkretne doświadczenie (etap 1) jest tylko punktem wyjścia. Aby się czegoś
nauczyć nie wystarczy bowiem tylko coś przeżyć (doświadczyć) – niezbędne jest
przemyślenie tego, co się wydarzyło, spojrzenie z różnych punktów widzenia
(etap 2). Kolejnym krokiem jest wyciągnięcie wniosków (etap 3) – co było
w nim dobre, co złe, co się udało, a co nie i dlaczego tak to oceniamy.
Planowanie tego, jak w przyszłości można zachować się w podobnej sytuacji
i jak wykorzystać zdobytą wiedzę, zamyka dany cykl (etap 4).
Proces uczenia się to cztery podstawowe czynności: odczuwanie, obserwacja,
myślenie, działanie.
Gdy jeden cykl się kończy rozpoczyna się kolejny – wypróbowywanie nowych
zachowań (kompetencji) dostarcza bowiem nowych doświadczeń, które powinny
podlegać dalszej obserwacji i doskonaleniu. Mimo, iż doświadczenie jest na ogół
6

Ibidem, s. 59
M. Łaguna, P. Fortuna, Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu, GWP, Gdańsk
2009, s. 35-36
7
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początkiem procesu, cykl może zaczynać się na każdym z etapów i przebiegać
dalej po spirali.
Aby proces uczenia się był skuteczny należy przeprowadzić uczącego się przez
kolejne etapy – niestety w praktyce szkoleniowej „zazwyczaj etapy przemyślenia,
wyciągania wniosków i planowania są pomijane”.8
Style uczenia się
Zdaniem Kolba każdy z nas lepiej lub gorzej odnajduje się na każdym
z powyższych etapów – uczy się inaczej. Wyróżnił on cztery style uczenia się.
Style uczenia się
działanie/
doświadczenie
EMPIRYK

planowanie/
zastosowanie

ocena sytuacji/
refleksja

PRAGMATYK

ANALITYK

teoria/konkluzja
TEORETYK

Poniżej krótko o każdym ze stylów uczenia się.
Charakterystyka stylów uczenia się9
stawia pytania…

najlepiej uczy się

nie lubi …

lubi …

gdy …
wykonawca (empiryk, aktywista)
co jeżeli?
co się stanie jeżeli
to zrobię?

staje przed nowym
zadaniem,
problemem do
rozwiązania

interpretowania
wielu chaotycznych
informacji
pracy według
ścisłych instrukcji

być liderem
przedstawiać swoje
pomysły
pracować
w grupie

zadań
wymagających
precyzji
8
9

L. Rae, Planowanie i projektowanie szkoleń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1999, s. 74
A. Kozak, M. Łaguna, op. cit., s. 17-20; M. Kossowska, I. Sołtysińska, op. cit., s. 71-72
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przestrzegania
porządku
spekulujący (analityk, osoba refleksyjna)
dlaczego?
dlaczego tak to
wygląda?

może zastanowić
się nad działaniem

przymuszania do
działania

przeanalizować to,
co się wydarzyło
(wieloaspektowo)

konieczności
improwizacji i
działania bez
wcześniejszego
planu

obserwować z boku
przebieg zajęć

podejmować
decyzje bez presji
czasu
sytuacje
wymagające
generowania
pomysłów

występować w roli
lidera
myśliciel (teoretyk)
co?
co jest przyczyną,
a co skutkiem?

poznawane treści
są elementem
większego modelu
koncepcje są
racjonalne i
logiczne
ma dużo czasu na
wyjaśnianie
związków i
zależności między
ideami

działać bez jasnego
celu, kontekstu
sytuacji o dużym
stopniu
niepewności,
angażujących
emocje

logiczne myślenie
systematyczne i
obiektywne
podejście
zadawać pytania
analizować
przyczyny
sukcesów i
niepowodzeń

planista (pragmatyk)
jak?
jak to działa?
jak to się stało?

gdy dostrzega
praktyczne
zastosowanie
danych zagadnień

prezentowania
treści bez
praktycznego
zastosowania

ma możliwość
wypróbowania,
przećwiczenia
nowych technik

„bujania” w
obłokach

koncentrować się
na problemach
praktycznych
szybko
podejmować
decyzje
współzawodnictwo
w grupie

uzyskuje
informację zwrotną
od eksperta

Prowadzący szkolenie powinien uwzględnić zarówno różne style uczenia się
słuchaczy, jak i poddać refleksji swój własny styl (kwestionariusz: styl uczenia
się – strona 24).
„Dostosowując się do różnorodności stylów uczestników kursu, można też projektować
zajęcia w taki sposób, aby nauczać tych samych treści odmiennymi metodami”. 10

10

A. Kozak, M. Łaguna, op. cit., s. 21
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I co teraz, czyli jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce
Założenia dotyczące natury uczenia się osób dorosłych przekładają się na
konkretne rozwiązania w procesie organizacji szkoleń. Znajomość cyklu oraz
stylów uczenia się ma istotne znaczenie przy wyborze metod szkoleniowych.
Dobór metod szkoleniowych
Dobór metod i technik nie może być przypadkowy. Powinien zagwarantować z jednej strony - najefektywniejszy sposób przekazania zakładanych treści,
a z drugiej - zainteresowanie i zaangażowanie uczestników szkolenia.
Metody szkoleniowe – definicja11

systematycznie i świadomie stosowane
sposoby pracy mające na celu:

wyrobienie
w nich
pożądanych
poglądów
i sprawności

efektywne
przekazanie
uczącym się
wiadomości

rozwinięcie ich
zainteresowań

wdrożenie
ich do
umiejętności
samodzielnego
zdobywania
wiedzy

Wybierając metody nauczania opowiadamy się za „określonym podejściem do
tego procesu, za taką, a nie inną koncepcją osoby uczącej się i trenera oraz ich
roli w tym procesie”.12
Sposób uczenia się determinuje końcowy efekt.
„Co usłyszę, zapomnę; co zobaczę, zapamiętam; co sam zrobię, zrozumiem”
Konfucjusz

Warunkiem skutecznego uczenia się jest samodzielne dochodzenie do wiedzy.
Zadaniem edukacji dorosłych nie jest pouczanie i dawanie recept, ale udzielanie
pomocy w odkrywaniu wewnętrznych zasobów każdego człowieka.13
W literaturze

funkcjonują liczne

klasyfikacje

metod

i technik

-

techniki

szkoleniowe mogą być grupowane na wiele sposobów, w zależności od przyjętego
kryterium podziału.
Poniżej katalog metod.

11

D. Jankowski, K. Przyszczypkowski, J. Skrzypczak, Podstawy edukacji dorosłych, Wydawnictwo Naukowe,
Poznań 1999, s. 89
12
A. Kozak, M. Łaguna, op. cit., s. 21
13
K.M. Czarnecki, Konieczność i możliwość uczenia się dorosłych (refleksje i badania psychologiczne), [w:]
Edukacja ustawiczna dorosłych, Kwartalnik Naukowo-Metodyczny nr 1/2004, s. 23

Strona | 9

Metody pracy z grupą szkoleniową14
Metody podawcze

Metody aktywizujące

i instruktażowe

Praca zorientowana na
uruchamianie procesu

wykład, mini wykład, prelekcja

dyskusja grupowa

przygotowanie szkolenia

ilustrowana slajdami

i dyskusje w podgrupach

wspólnie z uczestnikami,
w tym stawianie celów
szkolenia oraz przygotowanie
się z trenerem i prowadzenie
szkolenia przez samych
uczących się

demonstracja umiejętności,

ćwiczenia metaforyczne

sesje dzielenia się wiedzą,

standardu, obserwowanie

pokazujące zachodzące

sesje dobrych praktyk

mistrza

zjawiska

ćwiczenie standardu

gry symulacyjne i zajęcia typu

moderowane prace zespołów

wykonania zadania

outdoor, czyli rozbudowane

roboczych, różne metody

np. w miejscu pracy lub jako

formy ćwiczeń metaforycznych

prowadzenia zebrań

wypełnianie różnego rodzaju

złożone gry symulacyjne

wizyty studyjne

testów sprawdzających poziom

w sieci komputerowej

u partnerów, klientów

korzystanie z lekcji

scenki, elementy pracy

treningi interpersonalne

e-learningowych zawierających

z dramą, ewentualnie

testy wyboru

z zamianą ról

uczenie się z dokumentów

ćwiczenie umiejętności

i materiałów

i własnego stylu poprzez pracę

symulacja na szkoleniu

wiedzy

sesje informacji zwrotnych

w parach lub trójkach z
obserwatorem
zabawy relaksujące,

prowadzenie projektów na

przerywniki, zajęcia ruchowe

zewnątrz firmy np.
o charakterze społecznym

analiza case-study (studia

zadania pomiędzy sesjami

przypadków)

i spotkaniami

wykonywanie zadań w

Before Action Review i After

podgrupach, ewentualnie

Action Review, czyli analiza

z elementami rywalizacji lub

pracy zespołu przed i po

późniejszej prezentacji

wykonaniu zadania lub
projektu
coaching i mentoring

14

D. Szczepan–Jakubowska, Szkoleniowiec w pakamerze, czyli narzędzia pracy szkoleniowca, [w:]
Kompendium Nowoczesna Firma, Szkolenia w Polsce 2008
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Czynniki, od których zależy wybór metod nauczania to m.in.:15


cele szkolenia – wiedząc, co chcemy osiągnąć musimy wybrać metody,
które pozwolą na efektywną ich realizację;



umiejętności i preferencje osoby szkolącej – każda osoba prowadząca
szkolenia ma zestaw metod, którymi swobodnie operuje oraz takie,
w których nie czuje się zbyt pewnie i unika ich w pracy z grupą;
„Nie ma w tym nic nagannego,
póki nie odbywa się to ze szkodą dla uczestników szkolenia”.16

Styl nauczania osoby szkolącej wpływa na:17

podejście do
uczestników



preferowany
układ szkolenia

sposób
prowadzenia
zajęć
(dobór metod)

rodzaj
matariałów
pomocniczych

preferencje uczestników – w sytuacji gdy zauważymy, iż grupa np.
chętnie dyskutuje, a z mniejszym entuzjazmem przyjmuje zadania oparte
na symulacji (lub odwrotnie) „warto się zastanowić, czy dla dobra
osiąganych celów nie odwołać się właśnie do tych preferencji, czyli
zrezygnować z technik, które ewidentnie nie odpowiadają uczącym się (…).
Szkolenie

będzie

wówczas

bardziej

monotonne,

ale

wzrasta

18

prawdopodobieństwo, że jego cele zostaną osiągnięte”;


czas trwania szkolenia – z związku z tym, iż dojrzałość uczestnika
wzrasta wraz z upływem czasu trwania szkolenia zaleca się stosować na
początku techniki

proste i „bezpieczne”

takie jak np. dyskusja, praca

w grupach, a kończyć trudnymi i „mniej bezpiecznymi” tj. dotykającymi
poczucia wartości, samooceny lub przekonań (np. symulacje, granie ról);


aktualny poziom uwagi i zaangażowania uczestników szkolenia –
prowadząc szkolenie należy uważnie obserwować poziom zainteresowania
uczestników i elastycznie dopasowywać metody pracy;



wielkość grupy szkoleniowej – może być czynnikiem ograniczającym
zastosowanie pewnych metod (np. granie ról);


15
16
17
18

dostępne pomoce – ich brak uniemożliwia wybór danej metody.

A. Kozak, M. Łaguna, op. cit., s. 24-25
M. Kossowska, I. Sołtysińska, op. cit. s. 88
Ibidem, s. 87
Ibidem, s. 88
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Tradycyjne i aktywizujące podejście do nauczania
Praktyczne zastosowanie cyklu Kolba w procesie szkoleniowym oznacza odejście
od tradycyjnego nauczania w myśl, którego najpierw należy podać pewną teorię,
a dopiero po jej opanowaniu przez uczącego się można zastosować ćwiczenia
praktyczne.
Charakterystyka podejścia tradycyjnego19

podejście
tradycyjne

• nacisk na nabywanie wiedzy teoretycznej
• jednostronny przekaz (od nauczającego do uczącego
się)
• trener i materiały szkoleniowe są zasadniczym
źródłem wiedzy
• uczestnicy są biernymi odbiorcami wiedzy, nie mają
wpływu na program nauczania, metody

Koncepcja Kolba sugeruje odwrotne rozwiązanie – najpierw należy dać uczącemu
się okazję do konkretnego doświadczenia, by mógł wyciągnąć z niego wnioski
i odnieść je do teorii, która pozwoli mu je zrozumieć. Projektowanie szkoleń
w oparciu o cykl Kolba wiąże się ze stosowaniem przede wszystkim metod
aktywizujących.
Charakterystyka podejścia aktywizującego20

podejście
aktywizujące

• najważniejsza jest osoba ucząca się i jej proces uczenia
się (aktywność i zaangażowanie uczestników)
• trener dąży do kształtowania umiejętności
samodzielnego myślenia, stawiania pytań i szukania
odpowiedzi
• łączenie teorii z praktyką – umiejętność
wykorzystywania wiedzy teoretycznej do
rozwiązywania konkretnych problemów
• uczestnicy biorą udział w planowaniu tego, czego chcą
się nauczyć

Dominujące metody:

19
20



w podejściu tradycyjnym: wykład, praca z materiałami szkoleniowymi



w podejściu aktywizującym: dyskusja, odgrywanie ról, gry

A. Kozak, M. Łaguna, op. cit., s. 22
Ibidem, s. 23
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Etapy uczenia się, a metody nauczania21
konkretne doświadczenie

• wskazywanie
możliwości

• motywowanie

co jeżeli

dlaczego
dyskusja

studium
przypadku
zastosowanie

przetwarzanie

eksperymentowanie

jak

• wspieranie

co

symulacja
granie ról
rozwiązywanie
problemów

wykład

• „uczenie”

generalizowanie

Stosowanie różnorodnych metod i technik:


jest

gwarancją

dotarcia

do

indywidualnych

potrzeb

i

możliwości

uczestników;


pozwala przejść przez wszystkie etapy cyklu uczenia się.

Każdy z etapów cyklu oraz styl uczenia się wyznacza inne zadania dla
prowadzącego:22
1. doświadczenie - podstawowym zadaniem jest ukierunkowanie uwagi
uczących się na obserwację własnego zachowania po to, by zidentyfikować
obszary wymagające zmian. Bez tego uczestnicy szkolenia nie będą
potrafili wykorzystać nabytej na szkoleniu wiedzy i umiejętności. Ten etap
uchroni uczestników przed wątpliwościami typu, „po co mi to…”;

prowadzący

2. refleksja

nad

• sugeruj nowe możliwości
• zaproponuj zadanie wymagające wyobraźni, innowacji,
przekraczania barier
• bądź facylitatorem i źródem zasobów
• doceniaj kreatywność
doświadczeniem

–

prowadzący

powinien

stworzyć

warunki do wyrażania pomocniczej informacji zwrotnej – zaangażować
21
22

M. Kossowska, S. Jarmuż, T. Witkowski, Psychologia dla trenerów, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2008, s. 48
M. Kossowska, I. Sołtysińska, op. cit., s. 72-73; M. Kossowska, S. Jarmuż, T. Witkowski, op. cit., s. 60
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w ten proces wszystkich uczestników. Grupowa informacja zwrotna jest dla
uczestnika bardziej wiarygodna i skuteczniejsza niż ta otrzymywana tylko
od trenera;

• odnoś się do doświadczeń, uczuć i wiedzy
• pytaj o to co wiedzą, myślą
• sprowokuj emocje
• zaaranżuj pracę w parach, grupach
• doceniaj wysiłek

prowadzący

3. wyciąganie wniosków – na tym etapie powinien dostarczyć wiedzy
teoretycznej podsumowującej i uzupełniającej obserwacje uczestników;

• dostarczaj dane, fakty, detale
• podawaj informacje w formie łatwej do zapamiętania
• wykładaj
• często dawaj krótką informację zwrotną

prowadzący

4. planowanie – na koniec - zaaranżować sytuację dającą możliwość
przetestowania

w

praktyce

tego,

czego

się

uczestnicy

nauczyli

(sprawdzanie nowych zachowań w konkretnych sytuacjach, wprowadzanie
poprawek do zachowania, sposobu myślenia).

prowadzący

• wskazuj na problemy, niejasności
• wyjaśnij, pokaż przyczynę i skutek
• stwórz sytuację problemową
• zaaranżuj pracę w zespołach
• dawaj rzetelną informację zwrotną
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Zasada druga – autorytet i wiarygodność
„W pracy z dorosłymi niezwykle ważnym elementem jest równowaga
pomiędzy byciem trenerem a byciem mentorem oraz
umiejętne przekazywanie wiedzy i budowanie własnego autorytetu”. 23
„Czasami trudno jest w jakiejś dziedzinie dostarczyć nowej wiedzy, a bywa, że jest to
wręcz zbyteczne. Zdarza się – i to nierzadko – że uczestnicy mają na jakiś temat większą
wiedzę niż trener. Wtedy spojrzenie z boku może spowodować, że jednak
podpowie się im coś nowego”.24
„Czasami warto pójść na szkolenie dla jednego zdania…
ale właśnie tego właściwego dla danej osoby w danym momencie życia”. 25
„(…) szkoleniowcy nie powinni starać się wykazywać,
iż wiedzą wszystko w danej kwestii. Umiejętność powiedzenia <nie wiem>
jest szczególnie ważna w kontekście roli jaką odgrywa szkoleniowiec.
Jeżeli przyjmuje on raczej postawę doradcy, facylitatora i moderatora procesów
zachodzących w trakcie szkolenia niż wszystkowiedzącego eksperta,
może sięgnąć do doświadczenia uczących się, zainicjować dyskusję
na dany temat, zmusić grupę do namysłu”.26

Zmiana roli

„dostarczyciel” wiedzy („wszystkowiedzący” ekspert)

doradca, moderator
„Szkolący (…) musi zachęcać uczestników do otwartych poszukiwań
w miejsce dawania <suchych rad>,
zapewniając wszystkim możliwość dokonywania własnych odkryć,
uznawania ich za ważne, korzystania z własnych przemyśleń.
Powinien raczej stawiać pytania, aniżeli podawać gotowe odpowiedzi”. 27
„Skuteczne uczenie jest możliwe wówczas, gdy osoby uczące się same dochodzą do
wiedzy. (…) Efekty ich uczenia się są znacznie gorsze, gdy
dostają gotową wiedzę w prezencie”.28

23
24
25
26
27
28

I. Majewska-Opiełka, Logodydaktyka. Droga rozwoju. GWP, Sopot 2014, s. 54
Ibidem, s. 58
Ibidem, s. 59
M. Kossowska, I. Sołtysińska, op. cit., s. 61
Ibidem, s. 72
M. Kossowska, S. Jarmuż, T. Witkowski, op. cit., s. 48
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Dobro w pracy szkoleniowca
Etyka osoby prowadzącej szkolenie jest ściśle związana z odpowiedzialnością za
proces uczenia innych – to „świadomość własnego wpływu na kształtowanie
pożądanych zachowań wśród odbiorców jego działań”.
Wyznacznikiem

dojrzałości

jest

zgodność

postępowania

z

wartościami,

zasadami i poglądami prezentowanymi uczestnikom szkoleń.
Dobro w pracy szkoleniowca29

w znaczeniu etycznym

w znaczeniu zadaniowym

coś, co
dla kogoś jest dobre

coś, co
jest dobrze zrobione

(chce tego lub nie)

(zgodnie z celem i standardem)

Respektowanie dobra w obu tych znaczeniach jest istotne.
Dobro uczestnika powinno być rozpatrywane w kontekście:


procesu uczenia się (efektywność, realizacja określonych celów szkolenia,
zgodność z potrzebami);



potrzeb uczestników jako grupy;



zaspokojenia podstawowych potrzeb każdego z uczestników (potrzeby
związane z komfortem fizycznym, poczuciem bezpieczeństwa, potrzebą
uznania itp.).30
Działania szkoleniowca dbającego o dobro uczestników31

szkoleniowiec
mający na
względzie dobro
uczestników

• nawiązuje z nimi partnerskie relacje (buduje
zaufanie)
• zachęca uczestników do aktywności (prowokuje do
myślenia zadając pytania)
• odwołuje się do źródeł (mówi o ich życiu
i problemach)
• pozwala im podejmować decyzje (prawo
odmówienia wykonania zadania)
• stosuje takie techniki jakim sam zgodziłby się ulec
• nie boi się negatywnego nastroju

29

M. Pomianowska, E. Tołwińska-Królikowska, Etyka w pracy edukatora, [w:] M. Owczarz (red.), Poradnik
edukatora, CODN, Warszawa 2005, s. 47
30
Ibidem, s. 47
31
P. Fortuna, Perswazja w pracy trenera, czyli jak kształtować postawy uczestników szkoleń, GWP, Sopot 2011,
s. 79-83
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Zadania jakie stoją przed prowadzącym zajęcia:

aby uczyć efektywnie …

określ
własną rolę

stwórz dogodne
warunki

dobierz właściwe
metody

motywuj

Podejście do szkolenia
Prowadzący szkolenia mogą prezentować dwa odmienne podejścia do swojej roli,
które „można potraktować, jako (…) dwa bieguny, pomiędzy którymi da się
usytuować postawy poszczególnych trenerów”.32
Dwa podejścia do szkolenia

aktor
cel: perfekcyjny spektakl (scenariusz)

członek grupy
cel: zaangażowanie uczestników
współudział w rozwoju „akcji”

bierna publiczność
nawiązywanie relacji
scena (oficjalne zajęcia) i
kulisy (nieoficjalne przerwy)

czas wykorzystany zgodnie
z potrzebami grupy

Prowadzący – aktor skupia się na perfekcyjnym odegraniu przedstawienia
w oparciu o tylko sobie znany scenariusz. Uczestnicy są tylko widzami - „jak na
33

przedstawieniu teatralnym mają siedzieć, słuchać i patrzeć”.

Prowadzący – członek grupy bierze aktywny udział w życiu grupy. Zgodnie
z jej oczekiwaniami i potrzebami elastycznie wybiera różne warianty „rozwoju
akcji”. Celem jest zaangażowanie uczestników w proces samodzielnego uczenia
się.
32
33

M. Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by …, GWP, Gdańsk 2004, s. 236
Ibidem, s. 237
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Samopoznanie
W związku z tym, iż…
„Badania dowodzą, że większość problemów występujących w trakcie szkoleń
pojawia się w wyniku nieadekwatnych lub nieskutecznych zachowań trenerów
w stosunku do uczących się.
Bariery, jakie napotyka szkoleniowiec, jak się okazuje,
nie dotyczą braku wiedzy czy kompetencji. Kłopoty sprowadzają się głównie do braku
rozeznania w potrzebach, motywach, impulsach i emocjach uczących się,
a także swoich własnych”.34

… niezmiernie istotne jest samopoznanie – jest ono podstawowym elementem
rzetelności, odpowiedzialności i uczciwości szkoleniowca. Adekwatna wiedza na
swój

temat

umożliwia

bowiem

m.in.:

nawiązywanie

pozytywnych

relacji

z uczącymi się; efektywne oddziaływanie; planowanie i wdrażanie programów
edukacyjnych; zwiększanie własnej kreatywności.35
Samopoznanie szkoleniowca

swoje mocne
i słabe strony

możliwości
osobistego i
zawodowego
rozwoju

własne
potrzeby

po(znaj)
siebie
sposoby
zachowania w
różnych
sytuacjach
społecznych

własny styl
uczenia się

motywy i cele
swoich
działań

34
35

M. Kossowska, I. Sołtysińska, op. cit., s. 78
Ibidem, s. 77-78
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Aby poznać samego siebie należy umieć:36

• dokonywać samooceny – autorefleksji
(określać obecny poziom kompetencji, źródła
sukcesów i porażek)
• świadomie się doskonalić (docierać do
niezbędnych źródeł informacji, korzystać z grup
wsparcia i superwizji)
• stosować w praktyce zdobytą wiedzę
i umiejętności (w razie potrzeb modyfikować
stosowane rozwiązania, wprowadzać zmiany)
• dbać o swoją kondycję psychiczną
i fizyczną (radzić sobie ze stresem)

samopoznanie

Pożądane cechy osobiste i postawy osób pracujących z dorosłymi:


otwartość – zarówno na siebie (gotowość do poznawania siebie,
autorefleksji oraz do dzielenia się swoimi przeżyciami, myślami z innymi)
jak i na innych (chęć poznawania doświadczeń innych, ich systemów
wartości, stylów życia, bez narzucania własnej wizji świata);



tolerancja – uznanie prawa do odmienności, szacunek dla różnych od
naszych wartości, tempa rozwoju osobistego i zawodowego itp.;



empatia – wrażliwość i zdolność współodczuwania;



cierpliwość – świadomość, że efekty naszej pracy mogą być odroczone
w czasie;



odwaga

–

zdolność

do

działania

zgodnie

z

własnymi

zasadami

i przekonaniami, gotowość do okazywania słabości, przyznawania się do
błędów i przyjmowania krytycznych uwag;


szacunek dla innych – uwzględnianie dobra innych, ich potrzeb
i oczekiwań;



stabilność uczuciowa – zachowanie równowagi emocjonalnej w różnych
sytuacjach, nie poddawanie się wpływowi silnych i zmiennych emocji lub
nastrojów;



odpowiedzialność – wypełnianie jak najbardziej kompetentnie swojej
roli,

poddawanie

refleksji

i

ocenie

własnych

działań,

doskonalenie

warsztatu – wszystko po to, aby zadowolić uczestników szkoleń;


asertywność

–

umiejętność

wyrażania

własnych

opinii,

mówienia

o swoich uczuciach bez urażania innych oraz świadomość własnych praw
oraz przyznawanie ich innym;

36

M. Pomianowska, B. Walkiewicz, Kompetencje niezbędne w pracy edukatora, [w:] M. Owczarz (red.),
Poradnik edukatora, CODN, Warszawa 2005, s. 62-63
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ciekawość i pomysłowość – zdolność do twórczego i spontanicznego
reagowania

na

bieżące

sytuacje,

poszukiwania

nowych

rozwiązań

i eksperymentowania – zapobiega rutynie i wypaleniu zawodowemu;


poczucie humoru – pozwala nabrać dystansu do trudności.

Motywowanie
Zadaniem prowadzącego szkolenie jest pobudzanie motywacji wewnętrznej
uczestników, budowanie w nich pozytywnego nastawienia do udziału w zajęciach.
Jest to tym ważniejsze, iż uczestnicy nie zawsze zgłaszają się na szkolenie
z własnej woli.
Poziom motywacji uczestnika jest jednym z warunków budowania doświadczenia
poszkoleniowego.
Czynniki wdrażania efektów szkolenia do praktyki zawodowej37

transfer
wiedzy i
umiejętności

Jednym

ze

"poziom"
samego
szkolenia

sposobów

podnoszenia

motywacja
uczestnika

poziomu

motywacji

warunki i
możliwości
w miejscu
pracy

uczestników

jest

możliwość podjęcia przez grupę decyzji co do sposobu w jaki będzie się uczyć.

37

B. Kalinowska, Zarządzanie efektami szkoleń, [w:] M. Owczarz (red.), Poradnik edukatora, CODN, Warszawa
2005, s. 256
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Zasada trzecia – dorosły uczy się tylko wtedy gdy jest aktywnie
zaangażowany w proces zdobywania wiedzy
Czynniki budujące zaangażowanie …

dobór
adekwatnych
metod
odpowiednio
zorganizowane
szkolenie

zaangażowanie
uczestników

odpowiednia
atmosfera

Gotowość uczestników do dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz ich
otwartość na nowe sytuacje jest uzależniona od atmosfery jaka panuje na
szkoleniu.
Rolą prowadzącego jest stworzenie odpowiedniego klimatu.
Dbaj o …

klimat sprzyjający uczeniu się

atmosfera współpracy
a nie rywalizacji

wzajemny szacunek

wzajemne zaufanie

klimat akceptacji i życzliwości

poczucie bezpieczeństwa

poczucie akceptacji

brak krytyki ze strony
uczestników
i prowadzącego
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„Tylko w klimacie akceptacji i życzliwości
możliwa jest refleksja nad negatywnymi doświadczeniami czy nawykami,
która może prowadzić do podjęcia próby zmiany”. 38

Umiejętności tworzenia środowiska wspierającego uczenie się oraz posiadanie
wiedzy na temat specyfiki pracy z grupą szkoleniową są niezbędne do tego, aby
szkoleniowiec mógł efektywnie wykonywać swoją pracę.
Kanon umiejętności, bez których ani rusz w tym zakresie to:


diagnozowanie

i

respektowanie

potrzeb

indywidualnych

i grupowych (ustalanie zasad współpracy – zawieranie kontraktu);


określanie faz procesu grupowego (dostosowanie stylu pracy do
poszczególnych faz);



skuteczne
zrozumiałego

i

efektywne
przekazu;

komunikowanie

słuchanie

ze

się

zrozumieniem;

(formułowanie
koncentracja;

okazywanie zainteresowania);


udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych (feedback warunkuje
jakość i efektywność procesu uczenia się – działa motywująco lub
zniechęcająco; pozwala na szybkie reagowanie w razie wątpliwości);

38



diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów;



identyfikowanie ról grupowych;



budowanie atmosfery otwartości;



budowanie poczucia odpowiedzialności.

A. Kozak, M. Łaguna, op. cit., s. 11‒12
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Podsumowanie
Szkolenia, aby były satysfakcjonujące powinny:39
1. stwarzać uczestnikom okazję do wymiany doświadczeń

wymiana
doświadczeń

• stwarzanie licznych okazji do wymiany wiadomości
i umiejętności
• uczenie się od siebie nawzajem, korzystanie
z doświadczeń innych
• stosowanie metod interaktywnych, aktywizujących

2. zapewniać komfort

odpowiednia
atmosfera
w grupie

• warunek aktywnego udziału tj. dzielenia się
doświadczeniami, ćwiczenia nowych zachowań,
rozwiązań
• życzliwość, akceptacja, poczucie bezpieczeństwa
• brak obaw, co do ewentualnej krytyki ze strony grupy
czy trenera

3. zawierać praktyczne wskazówki i odniesienia

odniesienia do
praktyki

• praktyczne wskazówki dotyczące zastosowania nowej
wiedzy i nabytych umiejętności:
• motywują do nauki
• są dowodem przydatności tego, czego się uczą

4. pobudzać wewnętrzną motywację

wewnętrzna
motywacja

• podkreślanie współodpowiedzialności uczestników za
proces uczenia się
• poszukiwanie ważnych dla uczestników celów
i zastanowienie, co mogą zyskać dzięki udziałowi
w szkoleniu

W

39

Ibidem, s. 11,13
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Załącznik 1
Kwestionariusz STYL UCZENIA SIĘ40
Kwestionariusz ten w głównym zamierzeniu odnosi się do zdiagnozowania stylów
uczenia się. Jednak jeśli spojrzymy na wyniki i ich opisową interpretację, łatwo
będzie można odnaleźć cechy, umiejętności i zachowania mające wpływ na
sposób budowania relacji z innymi, a więc również na to, w jaki sposób dana
osoba obsługuje klientów.


INSTRUKCJA

Proszę o przypisanie najwyższej rangi (najwyższej liczby punktów) tym zdaniom,
które najlepiej opisują sposób, w jaki się uczysz a niskiej rangi (najmniejszej
liczby punktów) tym zdaniom, które nie charakteryzują Twojego sposobu uczenia
się. Nie ma tu odpowiedzi dobrych i złych. Różne cechy charakterystyczne
opisane w Kwestionariuszu są równie dobre, a wypełnienie tego Kwestionariusza
ma posłużyć do opisania tego, jak się uczysz, nie zaś do oceniania Twoich
umiejętności uczenia się.
W

Kwestionariuszu

umieszczono

dwanaście

zdań

o

różnej

treści,

w zależności od tego, czy jako zakończenie wybierze się punkt a, b, c czy d.
Przy zakończeniu zdania, które

najlepiej opisuje Twój sposób uczenia się,

postaw cyfrę 4; przy zdaniu, które jest następne w kolejności - cyfrę 3; cyfrę 2
- przy takim zakończeniu zdania, które jeszcze słabiej opisuje Twój styl uczenia
się; a cyfrę 1 - przy zdaniu, które w najmniejszym stopniu opisuje Twój sposób
uczenia się. Różne zakończenia tego samego zdania nie mogą mieć tej samej
rangi.


PRZYKŁAD

Kiedy uczę się czegoś:
2
a) jestem szczęśliwy....................................................................................
1
b) jestem szybki..........................................................................................
3
c) myślę logicznie........................................................................................
4

d) jestem uważny...............................................................................

40

J. Jędrzejczak, Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie. Poradnik dobrych praktyk, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk
2011, s. 97-102
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1. Kiedy uczę się czegoś:
a) lubię, gdy porusza to moje uczucia.............................................................
b) lubię obserwować i słuchać co się dzieje......................................................
c) lubię rozmyślać o różnych sprawach i analizować je......................................
d) lubię robić coś, działać..............................................................................
2. Najwięcej mogę się nauczyć kiedy:
a) zaufam swojej intuicji i uczuciom...............................................................
b) słucham i obserwuje uważnie....................................................................
c) logicznie rozumuję...................................................................................
d) pracuję ciężko i widzę rezultaty.................................................................
3. W czasie uczenia się czegoś:
a) angażuje się emocjonalnie i silnie reaguje na to czego się uczę...................
b) odnoszę się do tego spokojnie i z rezerwą...................................................
c) mam tendencję do pojmowania rzeczy rozumowo.........................................
d) czuję się za wszystko odpowiedzialny.........................................................
4. Uczę się czegoś poprzez:
a) odczuwanie.............................................................................................
b) obserwację.............................................................................................
c) myślenie.................................................................................................
d) działanie.................................................................................................
5. Kiedy uczę się czegoś:
a) jestem otwarty na nowe doświadczenia.......................................................
b) przyglądam się wszystkim aspektom zagadnienia.........................................
c) lubię analizować zagadnienia i badać ich szczegółowe aspekty.....................
d) lubię eksperymentować............................................................................
6. W czasie uczenia się czegoś:
a) wierzę swojej intuicji ...............................................................................
b) obserwuję...............................................................................................
c) myślę logicznie........................................................................................
d) jestem aktywny.......................................................................................
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7. Najwięcej mogę się nauczyć dzięki:
a) osobistym kontaktom z ludźmi ..................................................................
b) obserwacji..............................................................................................
c) spójnej teorii...........................................................................................
d) możliwości sprawdzenia i zastosowania wiedzy w praktyce............................
8. Kiedy uczę się czegoś:
a) czuję się w to osobiście zaangażowany.......................................................
b) zanim podejmę działania potrzebuję czasu do namysłu................................
c) lubię opierać się na różnych teoriach...........................................................
d) lubię widzieć rezultaty mojej pracy.............................................................
9. Najwięcej mogę się nauczyć:
a) kiedy zaufam swoim odczuciom.................................................................
b) zdam się na własną obserwację.................................................................
c) w oparciu o własne koncepcje i pomysły......................................................
d) kiedy sam mogę wszystko wypróbować.......................................................
10. W czasie uczenia się czegoś:
a) jestem osobą nastawioną na akceptację .....................................................
b) jestem osobą chłodną i z rezerwą...............................................................
c) jestem osobą racjonalną...........................................................................
d) jestem osobą odpowiedzialną....................................................................
11. Kiedy uczę się czegoś:
a) bardzo się we wszystko angażuję...............................................................
b) lubię obserwować....................................................................................
c) oceniam i wydaję opinie............................................................................
d) lubię być aktywny....................................................................................
12. Najwięcej mogę się nauczyć kiedy:
a) nastawię się na bezstronny odbiór..............................................................
b) jestem ostrożny i poddający w wątpliwość...................................................
c) dokonuję analizy koncepcji i pomysłów.......................................................
d) stosuję rozwiązania w praktyce..................................................................
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 ARKUSZ WYNIKÓW
Wpisz w tabeli wartości jakie przypisałeś poszczególnym zdaniom, a następnie
podsumuj liczby każdej z kolumn:

Odpowiedzi (skale)
Nr zdania

a
(KP)

b
(RO)

c
(AU)

d
(AE)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Suma:
Otrzymasz wyniki w zakresie czterech wymiarów:


konkretnego przeżycia (KP)



refleksyjnej obserwacji (RO)



abstrakcyjnego uogólniania (AU)



aktywnego eksperymentowania (AE)
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KP - KONKRETNI
„Konkretni” są aktywistami angażującymi się w pełni i bez uprzedzeń w każdą
nową sytuację. Cieszy ich chwila obecna i najwięcej przyjemności odczuwają, gdy
są zdominowani przez bezpośrednie doznania. Charakteryzują się otwartością
i brakiem sceptycyzmu, co sprawia, że z entuzjazmem podchodzą do wszelkich
nowinek. Ich motto to „wszystkiego trzeba raz spróbować”. Rzucają się na oślep
w „paszczę lwa”. Ich dni są pełne działania. Uwielbiają doraźne „zażegnywanie
ognia” w sytuacjach kryzysowych. Problemy rozwiązują na drodze „burzy
mózgów”, spontanicznego poszukiwania wielu możliwych rozwiązań. Kiedy tylko
przygasa

podniecenie

związane

z

jednym

zadaniem,

rozglądają

się

za

następnym. Najlepiej czują się w obliczu wyzwania związanego z nowymi
doświadczeniami, ale brak im zainteresowania procesem wdrażania i konsolidacji
rozwiązań. Są nieustannie zaangażowani w sprawy innych, ale robiąc to starają
się być w centrum uwagi. Są duszą towarzystwa i starają się, aby wszystko
działo się wokół ich osoby.
RO - REFLEKSYJNI
Osoby refleksyjne lubią z dystansu zastanawiać się nad zdarzeniami, obserwując
je

ze

wszystkich

możliwych

punktów

widzenia.

Zbierają

dane,

zarówno

bezpośrednio jak i za pośrednictwem innych i chcą je dokładnie przetrawić przed
wyciągnięciem wniosków. Głównie liczy się dla nich proces gromadzenia
i analizowanie danych o zjawiskach i zdarzeniach, tak więc mają tendencję do
odkładania wniosków na ostatnia chwilę. Ich filozofia życiowa to rozwaga
i metodyczne podejście, motto: „sprawdź grunt” i „odłóż decyzję do rana”. Są to
ludzie rozważni, którzy lubią zastanowić się nad wszelkimi możliwymi aspektami
i implikacjami decyzji przed jej podjęciem. Na zebraniach wolą pozostawać na
drugim planie. Interesuje ich obserwacja innych w działaniu. Słuchają i starają
się zaobserwować ogólny kierunek dyskusji, zanim zabiorą w niej głos. Mają
tendencję do pozostawania w tle, sprawiają wrażenie osób z dystansem,
tolerancyjnych i niewzruszonych. Kiedy działają, robią to w ramach ogólnej wizji
działania, łączącej w sobie przeszłość i teraźniejszość, obserwacje innych
i własne.

AU - ABSTRAKCYJNI
Abstrakcyjni przyswajają i integrują obserwacje tworząc złożone lecz logicznie
niepodważalne teorie. Podchodzą do problemów w sposób logiczny, krok po
kroku. Asymilują pozornie rozbieżne fakty, budując spójne teorie. Mają tendencję
do perfekcjonizmu, nie spoczną aż nie uporządkują i zaszufladkują wszystkich
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elementów. Lubią analizować i syntetyzować fakty. Interesują ich podstawowe
założenia, zasady, teorie, modele i systemy rozumowania. W ich filozofii życiowej
główną rolę gra racjonalizm i logika, ich mottem jest: „jeżeli to jest racjonalne,
musi być dobre”. Pytania, które często zadają: „Czy to ma sens?” „Jak się to ma
do...?”, „Jakie są podstawowe założenia?” Patrzą na wszystko z dystansu,
analitycznie. Skłaniają się raczej w stronę racjonalnego obiektywizmu, niż
subiektywnych i mglistych rozważań. Ich podejście do problemów cechuje
konsekwentna logika. Taki jest ich sposób myślenia i sztywno odrzucają
wszystkie elementy z nim niezgodne. Wolą maksymalizować stopień pewności
i czują się niepewnie w obliczu sądów subiektywnych, myślenia „okrężnego”,
nonszalanckiego podejścia do problemów.
AE - AKTYWNI
Aktywni lubią wypróbowywać pomysły, teorie i techniki, sprawdzają jak działają
one

w

praktyce.

Wyszukują

nowe

pomysły

i

przy

pierwszej

okazji

eksperymentują z ich zastosowaniem. Są typem ludzi, którzy wracają z kursów
i

szkoleń

pełni

pomysłów,

które

chcą

natychmiast

wypróbować.

Lubią

przystępować natychmiast do dzieła i bezzwłocznie korzystać z pomysłów, które
do nich przemawiają. Nie lubią owijania rzeczy w bawełnę i zazwyczaj ze
zniecierpliwieniem podchodzą do rozwlekłych dyskusji, które nie owocują
konkretnymi

rozwiązaniami.

Z

zasady

są

praktyczni

i

konkretni,

lubią

podejmować praktyczne decyzje i rozwiązywać problemy. Problemy i szanse
postrzegają w kategorii wyzwań. Ich motto to: „zawsze znajdzie się lepszy
sposób” i „to co działa, musi być dobre”.
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