Program dla edukatorów osób dorosłych - praktyków
“Promocja postawy przedsiębiorczej dla osób znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji”

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi
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Przedstawienie projektu „Promocja postawy przedsiębiorczej dla osób
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji”
Cele główne:
● Rozwój kompetencji ogólnych i szczegółowych nauczycieli osób dorosłych pracujących
z uczniami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem
innowacyjnych sposobów rozszerzania dostępu do form kształcenia;
● Zapewnienie niezbędnej wiedzy i informacji w zakresie dostępu do usług kształcenia
dorosłych oraz możliwości zatrudnienia na podstawie stylu życia, zdolności, talentów
i zainteresowań dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Cele szczegółowe:
1. Wzrost kompetencji nauczycieli osób dorosłych poprzez dostarczanie im innowacyjnych,
atrakcyjnych materiałów szkoleniowych i narzędzi ICT promujących postawę przedsiębiorczą
„Lifestyle entrepreneurship (LSE)”;
2. Ułatwienie rozwoju zawodowego nauczycieli osób dorosłych poprzez wprowadzenie
innowacyjnych metod kształcenia: szkolenie mieszane (ang. blended learning), szkolenie
odwrócone (ang. flipped), otwarte zasoby edukacyjne;
3. Rozwijanie otwartych zasobów edukacyjnych, dostosowane ich do potrzeb nauczycieli osób
dorosłych w celu wspierania integracji cyfrowej w nauczaniu oraz dotarcie do osób
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;
4. Zwiększenie motywacji oraz zmniejszenie dysproporcji w wynikach w nauce dorosłych
o mniejszych możliwościach nauki oraz będących w niekorzystnej sytuacji poprzez postawę
przedsiębiorczą (LSE) oraz narzędzia ICT, a w dalszej perspektywie samozatrudnienie.
Rezultaty intelektualne:
1. Program nauczania dla edukatorów osób dorosłych – praktyków: „Promocja postawy
przedsiębiorczej dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji”
2. Materiały szkoleniowe i narzędzia ICT dla edukatorów osób dorosłych - praktyków
● Moduł I “Podstawy przedsiębiorczości LSE”,
● Moduł II “Wykorzystanie ICT i otwartych zasobów edukacyjnych w LSE”,
● Moduł III “Marketing szkolenia LSE dla słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji”,
● Moduł IV „Ocena umiejętności osób uczących się i ich kompetencji w LSE”,
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● Moduł V „Podnoszenie świadomości na temat walidacji nabytych kompetencji”.
3. Przewodnik dla praktyków nauczania osób dorosłych „Jak budować postawę przedsiębiorczą
(LSE) wśród osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji wykorzystując otwarte zasoby
edukacyjne”
Grupy docelowe: edukatorzy dorosłych – praktycy, słuchacze znajdujący się w niekorzystnej
sytuacji (seniorzy, osoby mieszkające w oddalonych od centrów miejscach, długotrwale bezrobotni,
kobiety, osoby z niskimi kwalifikacjami, itd.).
Edukatorzy dorosłych - praktycy otrzymają atrakcyjne, innowacyjne materiały, dzięki którym
podniosą następujące kompetencje: zmysł innowacyjności i przedsiębiorczości, kompetencje
cyfrowe, kompetencje społeczne, kompetencje w dziedzinie marketingu i PR, w dziedzinie oceny
i walidacji szkoleń nieformalnych, a także kompetencje związane z zawodem doradcy/ konsultanta/
moderatora.
Dorośli słuchacze znajdujący się w niekorzystnej sytuacji będą zmotywowani do aktywnego
uczenia się przez całe życie oraz zapoznają się z postawą przedsiębiorczą dzięki wykorzystaniu
technologii informacyjnych i narzędzi on-line. Będą oni także zachęceni do samozatrunienia
i budowania biznesu wokół swojego stylu życia.
Projekt wpisuje się w cele strategii Europa 2020 gdyż przyczynia się do osiągnięcia wskaźników
założonych w strategii (zwiększenie zatrudnienia o 75%, uczestnictwo w uczeniu się przez całe
życie o 15%) poprzez poprawę jakości pracy edukatorów dorosłych i ich kompetencji w pracy ze
specjalnymi grupami słuchaczy, wykorzystanie technologii informacyjnych oraz otwartych
zasobów edukacyjnych w celu lepszego dostępu to rezultatów nauczania.
Więcej informacji o partnerstwie i rezultatach projektu można znaleźć na stronie:
www.ace-erasmusplus.eu.
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Opis programu “Promocja postawy przedsiębiorczej dla osób znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji”
Celem programu jest zdefiniowanie ram dla przygotowania modułów szkoleniowych (I-V) na temat
promocji postawy przedsiębiorczej (LSE) oraz stworzenie kursu szkoleniowego mającego na celu
poprawę kompetencji edukatorów dorosłych - praktyków.

Cele programu:


prezentacja zawartości, planu szkolenia i efektów uczenia się;



przedstawienie strategii nauczania i uczenia się oraz informacji na temat jej implementacji;



zdefiniowanie strategii oceniania;



opisanie zawartości modułów szkoleniowych I-V.
POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZA

Postawa Przedsiębiorcza (LSE) jest procesem odkrywania nowych możliwości w samozatrudnieniu
związanych z własnymi pasjami, zainteresowaniami. Daje możliwość wyrażania siebie i tworzenia
finansowego i społecznego zysku, oraz poprawiania jakości własnego stylu życia. LSE różni się od
tradycyjnej przedsiębiorczości, której celem jest zysk finansowy i duże ryzyko. LSE posiada bardzo
silny aspekt społeczny, który pomaga w rozwiązywaniu problemów osób znajdujących się w trudnej
sytuacji, np. społecznej, ekonomicznej, zdrowotnej, związanej z izolacją, bezrobociem. Zazwyczaj
jest to biznes usytuowany w domu, który może być zarządzany w elastyczny sposób, zgodny ze
stylem życia przedsiębiorcy. Niektóre firmy są prowadzone jako dodatkowe źródło dochodu do
stałej pracy, niektóre po to, aby zapobiegać społecznej izolacji.
EDUKATOR DOROSŁYCH - PRAKTYK

Edukator dorosłych – praktyk (AEP) jest osobą, która naucza lub organizuje naukę innych, ale nie
posiada formalnego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje. AEP zazwyczaj pracuje
w organizacjach pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstwach, bibliotekach, centrach
społecznych, uniwersytetach trzeciego wieku, centrach edukacji dorosłych, itd.
Program bazuje na przeglądzie istniejącej sytuacji dokonanym przez partnerów w swoich krajach.
Przegląd ten dotyczył umiejętności edukatorów – praktyków potrzebnych do pracy z osobami
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znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji oraz stosowania koncepcji LSE. Podczas badań szukano
odpowiedzi na następujące pytania: jakie pomysły biznesowe związane z koncepcją LSE istnieją
w krajach partnerów wśród osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; jakie programy
szkoleniowe mające na celu poprawę zatrudnialności są stosowane wśród słuchaczy; jakie
doświadczenie jest potrzebne do pracy jako doradca/konsultant/moderator biorąc pod uwagę, że
AEP musi zapewnić uczestniczące podejście słuchaczy podczas całego procesu nauczania o LSE;
jakie strategie marketingowe usług nauczania dorosłych są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia
i zmotywowania słuchaczy do bycia aktywnymi w procesach nauczania i zatrudnienia; jakie są
przykłady dobrych praktyk w pracy ze słuchaczami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, ze
zwróceniem uwagi na innowacyjne aspekty działań szkoleniowych, jakie są strategie oceny
umiejętności słuchaczy, jakie są modele uznawania i walidacji kompetencji uzyskanych w drodze
edukacji nieformalnej. Informacje na temat rezultatów badań znajdują się na stronie:
www.ace-erasmusplus.eu.
Całkowity czas trwania kursu to 54 godziny dydaktyczne*, w których skład wchodzi 18 godzin
bezpośredniego kontaktu (szkolenie w trybie stacjonarnym) i 36 godzin teoretycznego
i praktycznego szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learning zawierających 4 godziny
przeznaczone na ocenę wiedzy i certyfikację. Ilość kredytów systemu ECTS dla edukacji
nieformalnej dorosłych po ukończeniu kursu wynosi 4.
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Zawartość kursu
Nazwa szkolenia

Szkolenie
stacjonarne

Szkolenie z
wykorzystaniem
platformy e-learning

Razem

Wstęp do kursu.
Ocena kompetencji edukatora on-line
Moduł I. Podstawy przedsiębiorczości LSE

1

1.1. Główne zasady przedsiębiorczości i LSE

1

1

2

1.2. Ewaluacja możliwości wykorzystania LSE dla siebie

1

1,5

2,5

1.3. Zasady biznesowe w LSE

1

1

2

1.4. LSE jako użyteczna alternatywa samozatrudnienia
dla słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
1.5. Rozwój osobisty – klucz do sukcesu w LSE

1

1

2

1

1

2

1.6. Nowa rola edukatora dorosłych jako moderatora
1.5
w promocji LSE wśród słuchaczy znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji
Moduł II. Wykorzystanie ICT i otwartych zasobów edukacyjnych w LSE

2

3,5

2.1. Metodologia odwróconego szkolenia (flipped
learning) z wykorzystaniem OER
2.2. OER (zestaw cyfrowych opowieści o pozytywnych
doświadczeniach LSE)
2.3. Sklepy internetowe dla promocji LSE

1

1

2

1

15

16

1

1

3.1. Podstawy i specyfika marketingu odnoszącego się
3
do edukacji dorosłych. Marketing społeczny
i niekomercyjny. Plan marketingowy.
3.2. Narzędzia marketingu, kanały komunikacji i ich 1
dostępność
dla
słuchaczy
znajdujących
się
w niekorzystnej sytuacji.
3.3. Społeczne i psychologiczne aspekty pracy podczas
1
szkolenia LSE wśród grup znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji.
Moduł IV. Ocena umiejętności osób uczących się i ich kompetencji

2

5

2

3

1,5

2,5

4.1. Strategie oceniania i metody nieformalnej edukacji
dorosłych w krajach partnerów.
4.2. Koncepcja portfolio wiedzy i jego struktura.

1

1,5

1

1

4.3. Internetowe narzędzie samooceny dla dorosłych
1
słuchaczy w dziedzinie LSE.
Moduł V. Podnoszenie świadomości na temat walidacji nabytych kompetencji

1

5.1. Rozwój procesu walidacji w krajach UE.

0,5

1

1,5

5.2. Walidacja nieformalnego nauczania. Metody,
pomiary, procedury.
5.3. Możliwość walidacji kompetencji uzyskanych
podczas kursu LSE.
Podsumowanie kursu

0.5

1

1,5

0.5

1

1,5

1

Moduł III. Marketing w LSE dla osób w niekorzystnej sytuacji

Ocena kompetencji edukatorów dorosłych, refleksje na
temat kursu. Certyfikacja.
Razem

0,5

1,5

18

1,5

36

54

*Jedna godzina dydaktyczna (ang. academic hour a.h.) - 45 minut.
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Strategie nauczania i uczenia się
Pedagogiczna strategia kursu oparta jest na podejściu szkolenia mieszanego: kombinacji
tradycyjnego i wirtualnego uczenia się z wykorzystaniem platformy e-learning jako otwartego
zasobu edukacyjnego z możliwością indywidualnego uczenia się w dowolnym czasie i miejscu.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE
Otwarte zasoby edukacyjne (z ang. Open educational resources - OER) są cyfrowymi materiałami,
które mogą być wykorzystywane do nauczania, uczenia się, badań i innych czynności. Materiały te
są dostępne za darmo dzięki otwartym licencjom, umożliwiającym ich wykorzystanie. Materiały te
bez otwartej licencji nie byłyby dostępne ze względu na prawa autorskie. OER zawierają pełne
kursy, materiały szkoleniowe, moduły, książki, filmy wideo, testy, oprogramowanie i inne narzędzia,
materiały i techniki używane do wspierania dostępu do wiedzy.
Pogłębianie wiedzy w ramach każdego modułu jest zapewnione przez możliwość użycia platformy
e-learningowej jako OER. Platforma jest bardzo ważną częścią kursu i zapewnia nauczanie podczas
36 godzin dydaktycznych. Materiał do indywidualnego uczenia się zawiera teorię, zadania
praktyczne i historie sukcesu (w formie filmów wideo i w formie pisemnej). Każdy moduł zawiera
także zadania praktyczne: np. ćwiczenia, studia przypadków, testy, itd.
W celu zapewnienia aktywnego udziału AEP oraz pełnego zrozumienia zawartości modułów,
przewidziane zostały trzy sesje szkolenia w trybie stacjonarnym (18 godzin dydaktycznych).
Pierwsza sesja, która powinna się odbyć na początku kursu, ma za zadanie krótkie przedstawienie
kluczowych zagadnień pięciu modułów. Celem drugiej sesji szkolenia stacjonarnego jest
pogłębienie wiedzy uczestników poprzez praktyczne ćwiczenia po ukończeniu modułów
e-learningowych (I-V). Trzecia sesja składa się z trzech części:


Dyskusji na temat przykładów historii sukcesu (w formie filmów wideo i w formie pisemnej
dostępnych jako OER) prowadzącej do wypracowania sugestii na temat wykorzystania
historii do promocji LSE przez edukatorów;



Przedstawienia wskazówek dotyczących organizowania i przeprowadzania szkolenia LSE
dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;



Pracy grupowej: “Tworzenie planu marketingowego kursu promującego LSE dla osób
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji”.
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Wytyczne do implementacji kursu szkoleniowego
Instytucje edukacji dorosłych, które będą organizowały szkolenie zgodnie z przygotowanym
planem, powinny zapewnić odpowiednie otoczenie uczenia się, sprzęt techniczny i potrzebne
narzędzia, w szczególności:


pomieszczenie

z

projektorem

multimedialnym

i

komputerem

umożliwiającym

wykorzystanie prezentacji Power Point podczas szkoleń w trybie stacjonarnym;


dostęp do komputerów umożliwiających połączenie z platformą e-learning;



komputery dla edukatorów dorosłych – praktyków umożliwiających samoocenę on-line;



inne narzędzia potrzebne podczas spotkań stacjonarnych (tablica, materiały drukowane,
papier itd.)

Trenerzy AEP powinni być odpowiednio przygotowani do procesu nauczania.
Powinni:


stworzyć psychologicznie przyjazne otoczenie uczenia się;



znać pochodzenie słuchaczy i mieć świadomość ich potrzeb i oczekiwań;



posiadać doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi;



posiadać wiedzę i umiejętności w organizowaniu sesji e-learningowych;



posiadać dużą wiedzę na temat zawartości szkoleniowej (moduły I-V);



posiadać odpowiednie cechy osobowościowe, takie jak: pozytywna samoocena, umiejętność
motywowania i integrowania słuchaczy, komunikatywność, tolerancja.

Strategia oceniania
Ocena wiedzy i kompetencji uczestników będzie odbywać się w trzech krokach: test samooceny
on-line; uczestnictwo w pracy grupowej i wykonywanie praktycznych ćwiczeń; refleksja na temat
własnych doświadczeń z kursu. Po zakończonym kursie, uczestnicy otrzymają certyfikat jego
ukończenia.


Na początku kursu, AEP będą poproszeni o wykonanie testu on-line, który określi ich
poziom wiedzy i kompetencji w zakresie materiału szkoleniowego. Na zakończenie, będą
poproszeni o ponowne wykonanie testu, co pozwoli na ocenę ich postępu w uczeniu się.



Po ukończeniu kursu, AEP będą poproszeni o stworzenie planu marketingowego kursu
promującego LSE wśród grup słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji,
8
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z którymi pracują. Będą poproszeni o zaprezentowanie planu marketingowego podczas
końcowej sesji stacjonarnej. Trener oceni zarówno wykonanie ćwiczenia jak i wiedzę
i umiejętności.


Podczas sesji końcowej, AEP będą poproszeni o refleksję na temat doświadczeń z kursu,
zarówno sesji stacjonarnych jak i sesji z wykorzystaniem platformy e-learning. Uczestnicy
podzielą się swoimi doświadczeniami w stosowaniu wiedzy zdobytej podczas kursu. To
działanie będzie promowało ustawiczne uczenie się i praktyczne wykorzystanie wiedzy
i kompetencji w codziennym nauczaniu/szkoleniu/działaniach doradczych.

Tylko ci uczestnicy, którzy osiągną przynajmniej 90% poprawnych odpowiedzi na pytania
w teście końcowym i którzy będą aktywni podczas wykonywania ćwiczeń i refleksji, otrzymają
certyfikaty.

9

Program szkolenia „Promocja postawy przedsiębiorczej dla osób znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji“
10

Plan szkolenia dla Edukatorów Dorosłych – Praktyków
Plan szkolenia został stworzony w celu wsparcia trenera w organizacji kursu szkoleniowego. Plan
opiera się na programie i ukazuje proces szkolenia krok po kroku.
Sesja
szkoleniowa

Rodzaj

Czas trwania
w godzinach
dydaktycznych

Zawartość
 Przedstawienie kursu "Promocja LSE dla słuchaczy
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji" edukatorom
dorosłych - praktykom (~ 0.5 a.h.)
 Ocena kompetencji edukatorów dorosłych on-line (~ 0.5
a. h.)
 Krótka prezentacja modułów:

Pierwsza sesja
szkoleniowa

Szkolenie
stacjonarne

6

Druga sesja
szkoleniowa

Szkolenie
z wykorzystaniem
platformy
e-learning

22

Pogłębianie wiedzy uczestników poprzez indywidualne
uczenie się w ramach modułów 1 – 5 dostępnych jako OER.

Trzecia sesja
szkoleniowa

Szkolenie
stacjonarne

6

Pogłębianie wiedzy zdobytej w ramach modułów 1-5
poprzez ćwiczenia praktyczne.

Czwarta sesja
szkoleniowa

Szkolenie
z wykorzystaniem
platformy
e-learning

14

Końcowa sesja
szkoleniowa

 Moduł I “Podstawy przedsiębiorczości LSE" (~ 2 a. h.)
 Moduł II "Wykorzystanie ICT i otwartych zasobów
edukacyjnych w LSE" (~ 1 a. h.)
 Moduł III "Marketing szkolenia LSE dla słuchaczy
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji" (~ 1. 5 a. h.)
 Moduł IV "Ocena umiejętności osób uczących się i ich
kompetencji w LSE" (~ 0.5 a. h.)
 Moduł V "Podnoszenie świadomości na temat
walidacji nabytych kompetencji" (~ 0.5 a. h.)

Pogłębianie wiedzy na temat praktycznego zastosowania
LSE: analiza historii sukcesu (w formie filmów wideo
i w formie pisemnej) dostępnych jako OER.



Szkolenie
stacjonarne

6

Dyskusje na temat historii sukcesu (w formie filmów
wideo i w formie pisemnej) dostępnych jako OER na
temat wykorzystania ich do promocji
 LSE (~ 1.5 a. h.)
 Ocena wiedzy:
 Samoocena on-line (~ 0.5 a. h.)
 Ćwiczenie praktyczne – stworzenie planu
marketingowego dla specyficznych grup słuchaczy
(~ 2 a. h.): Grupa zostanie oceniona przez trenera.
 Refleksja o kursie (~ 0.5 a. h.).
 Certyfikacja (~ 0.5 a. h.).

Razem: 54

10
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MODUŁ I „Podstawy przedsiębiorczości LSE”
Celem tego modułu jest rozwój kompetencji edukatorów dorosłych tak, aby mogli oni oferować
wysokiej jakości szkolenia LSE dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Specjalny
nacisk

położony

jest

na

zmysł

inicjatywy

i

przedsiębiorczości

i

rolę

doradcy/konsultanta/moderatora.
Cele szczegółowe Modułu I:
1. analiza definicji przedsiębiorczości i LSE;
2. stworzenie sposobu ewaluacji określającego czy słuchacze mają predyspozycje do stania
się przedsiębiorcami;
3. przedstawienie zasad biznesowych w LSE;
4. zdobycie praktycznej wiedzy na temat LSE jako użytecznej alternatywy dla
samozatrudnienia dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i przegląd różnych
stylów LSE;
5. analiza strategii i metod pracy w celu rozwoju kompetencji społecznej słuchaczy
(rozwój osobowy) jako klucz do LSE;
6. stworzenie

podstawowego

rozumienia

roli

doradcy/konsultanta/moderatora

w promowaniu LSE dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji z włączeniem
dalszego ich wsparcia w rozwoju pomysłów biznesowych.
W ramach tego modułu, edukatorzy zdobędą praktyczną wiedzę na temat LSE jako użytecznej
alternatywy dla samozatrudnienia przez osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, a także na
temat rodzajów przedsiębiorstw atrakcyjnych dla słuchaczy i sposobów rozwoju LSE. Ponieważ ten
moduł jest głównym modułem kursu dla edukatorów dorosłych, jest on zaprezentowany jako
6 podmodułów, zgodnych z głównymi celami tego Modułu I:
1. Główne zasady przedsiębiorczości i LSE;
2. Ewaluacja możliwości stania się przedsiębiorcą;
3. Zasady biznesowe LSE;
4. Różne style LSE jako użytecznej alternatywy dla samozatrudnienia przez osoby znajdujące
się w niekorzystnej sytuacji;
5. Rozwój osobisty – klucz do sukcesu LSE;
6. Nowa rola edukatorów dorosłych jako moderatorów w promowaniu LSE dla słuchaczy
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
11
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Pierwszy podmoduł prezentuje główne zasady przedsiębiorczości i porównuje je z koncepcją LSE.
Ogólna definicja przedsiębiorcy przedstawia go jako osobę, która otwiera firmę lub kilka firm
i podejmuje ryzyko w celu osiągnięcia dużego zysku. Moduł analizuje podobieństwa i różnice
pomiędzy tradycyjnym przedsiębiorcą i przedsiębiorcą LSE. Podkreśla także, że koncepcja LSE jest
nowa i często definiowana na różne sposoby. Dlatego moduł ten zwraca dużą uwagę na analizę
definicji LSE, która została uzgodniona przez partnerstwo projektu.
Drugi podmoduł ocenia możliwości stania się przedsiębiorcą LSE. Dokonuje przeglądu
umiejętności, zainteresowań i kompetencji, które są korzystne lub konieczne dla przedsiębiorców
LSE biorąc pod uwagę praktyczne doświadczenia życiowe i zawodowe, społeczne i psychologiczne
cechy osób, które będą szkolone. Nie każdy może zostać przedsiębiorcą LSE, gdyż wymaga to
szczególnych cech osobowych, a także chęci posiadania biznesu wywodzącego się z pasji, bez
względu na to czy powodem jest zysk finansowy, społeczny czy przeciwdziałanie izolacji.
Trzeci podmoduł prezentuje zasady biznesowe przedsiębiorczości, które są kluczowe dla
wszelkiego rodzaju biznesu, także dla LSE. Rozumienie tych zasad jest bardzo ważne i zawiera
podstawy

prowadzenia

i

zarządzania

biznesem,

z

włączeniem

zdefiniowania

misji,

przeprowadzenia badania rynku, stworzenia strategii marketingowej, planowania i prognozy
finansowej, zarządzania ludźmi itd. Plan biznesowy nie jest tylko narzędziem pozyskiwania
funduszy. Jest narzędziem rozumienia, jak i dlaczego tworzona jest firma. Może być wykorzystany
do monitorowania postępów; wymaga regularnych przeglądów działania, założeń marketingowych,
planów operacyjnych i finansowych.
Czwarty podmoduł ocenia różne style LSE i ich użyteczność jako alternatywy dla samozatrudnienia
przez osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji. Zawiera studia przypadków, które umożliwią
edukatorom rozumienie różnych ambicji i powodów społecznych, a także barier, na które napotyka
LSE oraz powodów, dla których dana osoba wybiera prowadzenie własnej firmy.
Piąty podmoduł prezentuje znaczenie rozwoju osobistego jako elementu kluczowego dla LSE.
W tym podmodule poruszane są tematy dotyczące rozwoju osobistego oraz barier, na które
napotykają osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji takich jak pochodzenie społeczne,
potrzeby szkoleniowe, edukacja, wiek, lokalizacja i poziomy pewności siebie. Dzięki zwróceniu
uwagi na kluczowe aspekty, na które napotykają słuchacze, edukatorzy będą mogli wzmocnić ich
poziomy pewności siebie i motywacji, a także wspierać ich w określaniu swoich przyszłych celów.
Szósty podmoduł identyfikuje role edukatora dorosłych jako moderatora w promowaniu LSE dla
osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Podmoduł ten uświadamia szereg niedogodności,
12
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z jakimi potencjalni przedsiębiorcy LSE muszą sobie radzić, a także omawia wsparcie, jakiego
edukatorzy mogą im udzielić. Wskazuje metody i przedstawia rekomendacje dla rozwoju
umiejętności komunikacyjnych, umożliwia zrozumienie wpływu, jaki edukatorzy mogą wywrzeć
podczas pracy z osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, wskazuje techniki angażowania
i motywowania potencjalnych przedsiębiorców LSE oraz sposoby pokonywania przeszkód
ekonomicznych, społecznych i geograficznych.
Moduł I wykorzystuje interaktywne metody uczenia się zawierające dyskusje i quizy, metody
instruktażowe, metody oceny, prezentacje Power Point oraz narzędzia on-line. Omawiane są takie
narzędzia jak: YouTube, Survey Monkey, dokumenty do pobrania (szablony planów biznesowych,
arkusze finansowe itd.) Grupy LinkedIn, media społecznościowe. Moduł ten odpowiada na
potrzeby szkoleniowe wszystkich słuchaczy, zarówno edukatorów dorosłych jak i przedsiębiorców
LSE dzięki wykorzystaniu różnych metod szkoleniowych.
Efekty uczenia się
Po zakończeniu Modułu I, uczestnicy będą w stanie:


zrozumieć różnice między przedsiębiorczością oraz postawą przedsiębiorczą LSE;



rozwijać wiedzę, umiejętności, zainteresowania i kompetencje, które są korzystne lub
niezbędne dla postawy przedsiębiorczej LSE;



edukatorzy osób dorosłych będą mieli zestaw narzędzi upoważniających ich do pracy
wykorzystując przy tym proces planowania biznesowego z potencjalnymi LSE



edukatorzy osób dorosłych uzyskają umiejętności komunikacyjne i techniczne angażując,
szkoląc i motywując potencjalnych LSE z grup defaworyzowanych.

13
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MODUŁ II „Wykorzystanie ICT i otwartych zasobów edukacyjnych w LSE”
Celem tego modułu jest rozwój kompetencji cyfrowych wśród edukatorów osób dorosłych w celu
zapewnienia efektywnego wykorzystania metod i narzędzi bazujących na ICT, szczególnie
w odniesieniu do treningu LSE.
Cele szczegółowe Modułu II:
1. przedstawienie możliwości i efektywności płynącej z włączenia narzędzi i metod
bazujących na ICT w treningi skierowane dla osób znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji;
2. analiza innowacyjnych odwróconych szkoleń korzystających z OER;
3. prezentacja typów zasobów OER wykorzystywanych w treningu LSE w trybie
samodzielnej nauki;
4. tworzenie świadomości na temat e-sklepów i ich przydatności do promowania biznesów
LS.
Ogólna część modułu pokazuje, że obecnie ICT bardzo szybko pojawia się w procesie
dydaktycznym, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla słuchaczy. W związku z tym, jakość szkoleń
prowadzonych

przez

edukatorów

osób

dorosłych

dla

słuchaczy

pochodzących

ze

zdefaworyzowanych środowisk w znacznym stopniu zależy od ich umiejętności do włączania
narzędzi i metod ICT w proces szkolenia. Oznacza to, że edukatorzy osób dorosłych muszą
nieustannie wzmacniać swoje kompetencje cyfrowe, co wymaga z kolei dobrego rozeznania
i rozumienia natury, roli i możliwości płynących z wykorzystania ICT w kształceniu ustawicznym.
Ten moduł pokazuje, że włączenie ICT do procesu dydaktycznego pozwala edukatorom osób
dorosłych na wykorzystanie metod takich jak e-learning, blended learning czy nawet bardziej
nowoczesne metody jak odwrócone nauczanie czy otwarte zasoby edukacyjne. W związku z tym,
przedstawiono i opisano definicje różnych wyżej wymienionych metod szkoleniowych opartych na
ICT. Szkolenie odwrócone polega na przyjęciu przez edukatora osób dorosłych roli moderatora
pomagającego słuchaczom w dokonaniu wstępnej analizy materiałów edukacyjnych on-line
udostępnionych jako otwarte zasoby edukacyjne. W module podkreślony jest fakt, że otwarte
zasoby edukacyjne są cyfrowymi materiałami udostępnionymi nieodpłatnie dla edukatorów,
słuchaczy i osób uczących się samodzielnie w celu wykorzystania w nauczaniu, uczeniu oraz
badaniach. Otwarte zasoby edukacyjne zawierają wiele typów cyfrowych zasobów, składają się
z różnych ćwiczeń, materiałów wideo i cyfrowych historii prezentujących najlepsze praktyki,
14
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bieżące wyniki badań, proste porady (na przykład w kontekście znalezienia zatrudnienia czy
rozpoczęcia własnego biznesu) itd., oraz są używane w samokształceniu. Po ukończeniu swoich
niezależnych zadań edukacyjnych, uczestnicy omawiają wyniki z moderatorem podczas spotkań
indywidualnych. Oznacza to, że słuchacze wykorzystują metodę odwróconego nauczania w celu
poprawy swoich umiejętności i kompetencji. Podkreślona jest istotność metodologii szkoleniowej
opartej na ICT w celu promowania zaangażowania słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji.
Część szczegółowa modułu skupia się na przedstawieniu, jak narzędzia i metody ICT mogą być
używane podczas szkolenia LSE ze słuchaczami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji. W celu
zachęcenia ich do rozpoczęcia własnego biznesu zgodnego ze stylem życia, dwa rodzaje materiałów
szkoleniowych on-line do indywidualnego uczenia się zostaną zamieszczone na e-platformie jako
otwarte zasoby edukacyjne:


Materiały opisujące zasady przedsiębiorczego stylu życia, składające się z krótkich
streszczeń podmodułów szkolenia LSE;



Zestaw cyfrowych historii (12 wideo i 24 w formie tekstu) opisujących pozytywne
doświadczenia z LSE. Celem tych historii jest zachęcenie słuchaczy znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji do samozatrudnienia powiązanego z ich stylem życia, hobby
i talentami.

Poza opisanymi powyżej otwartymi zasobami edukacyjnymi stworzonymi do samokształcenia
w zakresie LSE słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, edukatorzy osób dorosłych są
zaznajomieni ze sklepami internetowymi, co pozwoli przedsiębiorcom pracującym w powiązaniu
z własnym stylem życia na organizację i promocję ich biznesów. Moduł przedstawia edukatorom
osób dorosłych podsumowanie odnośnie praktycznych narzędzi, które mogą być wykorzystane
przez przedsiębiorców w celu stworzenia i zarządzania własnym sklepem internetowym, jak
również kilka dobrych praktyk związanych z użyciem sklepów internetowych w kontekście LSE,
które są dostępne za pośrednictwem Internetu i które mogą być użyte przez edukatorów osób
dorosłych podczas stacjonarnych sesji szkoleniowych. Ten moduł nie wprowadza szczegółowej
wiedzy odnośnie różnego rodzaju sklepów internetowych, skupiając się na stworzeniu świadomości
ich tworzenia oraz płynących z ich wykorzystania korzyści, ze szczególnym uwzględnieniem
obniżenia kosztów marketingowych i kosztów sprzedaży w przypadku użycia sklepów
internetowych.

15
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Efekty uczenia się
Po zakończeniu Modułu II, uczestnicy będą w stanie:


rozumieć skuteczność włączenia narzędzi i metod bazujących na ICT w szkolenie słuchaczy
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;



zastosować innowacyjną metodę odwróconego szkolenia opartego o otwarte zasoby
edukacyjne podczas szkolenia LSE;



użyć cyfrowe historie (12 wideo i 24 w formie tekstowej) opisujących pozytywne
doświadczenia z LSE w celu zachęcenia słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
do samozatrudnienia powiązanego z ich stylem życia, hobby i talentami;



zasugerować słuchaczom wykorzystanie sklepów internetowych do organizacji i promocji
ich biznesu.

MODUŁ III „Marketing szkolenia LSE dla słuchaczy znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji“
Celem Modułu III jest rozwój kompetencji edukatorów dorosłych – praktyków w zakresie
wykorzystywania różnych strategii marketingowych. W efekcie będą mogli motywować słuchaczy
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji do aktywnego uczestnictwa w uczeniu się przez całe
życie, w tym w szkoleniu LSE.
Cele szczegółowe Modułu III:
1. przedstawienie podstaw i specyfiki marketingu w edukacji dorosłych;
2. przegląd kanałów komunikacji oraz ich dostępności w szkoleniach LSE;
3. przedstawienie społecznych i psychologicznych aspektów pracy z grupami znajdującymi
się w niekorzystnej sytuacji oraz wspieranie ich w prowadzeniu aktywnego życia
społecznego i ekonomicznego.
W Module III analizowana jest koncepcja marketingu w edukacji dorosłych w kontekście
społecznym. Oznacza to, że marketing w szkoleniu LSE jest takim marketingiem, którego celem
jest wpływ na społeczne zachowania ludzi i zachęcenie ich do uczenia się i działania. Moduł
przedstawia ogólne informacje na temat podstaw marketingu w edukacji dorosłych, jego specyfikę,
oraz porównuje go do tradycyjnego, komercyjnego marketingu. Zasadniczo, marketing komercyjny
dotyczy sprzedaży dóbr i usług i związany jest z osiąganiem zysku, natomiast marketing
niekomercyjny dotyczy bardziej upowszechniania informacji i motywowania ludzi do działania po
otrzymaniu tych informacji. Moduł zawiera także informacje na temat marketingu niekomercyjnego
16
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i społecznego integrującego praktyki marketingu tradycyjnego, które mogą być wykorzystane
w szkoleniu LSE i zainteresować osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji uczeniem się
i otworzeniem własnej firmy.
Moduł III zawiera potrzebną wiedzę dla efektywnego stosowania marketingu w edukacji dorosłych:
a) przedstawienie specyficznych cech usług dla edukacji dorosłych (niematerialność,
nierozdzielność, niestabilność jakości);
b) reguły marketingu: w jaki sposób należy organizować szkolenie LSE; w jaki sposób
dotrzeć do dorosłych

słuchaczy;

jakie kanały komunikacji

i

narzędzia są

wykorzystywane do promocji szkolenia LSE;
c) przedstawienie metodologii przygotowywania planu marketingowego dla szkolenia
LSE.
Marketing zawiera strategie komunikacji i promocji w postaci różnych form takich jak ogłoszenia,
public relations i marketing bezpośredni, z wykorzystaniem różnych kanałów w celu zdobycia
klientów, zatrzymania ich, zachęcenia do bycia aktywnymi w życiu społecznym i w uczeniu się,
w samozatrudnieniu powiązanym ze stylem życia, możliwościami i talentami. Moduł przedstawia
także różne narzędzia marketingowe i kanały komunikacji wykorzystywane w krajach partnerów:
utrzymywanie kontaktów z różnymi instytucjami (bibliotekami, centrami pracy, szkołami, ośrodkami
społecznymi, organizacjami biznesowymi i organizacjami rynku pracy, lokalnymi władzami);
używanie „poczty pantoflowej” i „marketingu szeptanego”; prezentowanie historii sukcesu,
wykorzystywanie kanałów mediów społecznościowych (np. Facebook), opracowywanie ulotek,
organizację wydarzeń, tworzenie stron internetowych, blogów, ogłoszenia w lokalnych stacjach
radiowych i telewizyjnych, w gazetach i czasopismach. W module zawarta jest analiza plusów
i minusów każdego z narzędzi oraz możliwości ich wykorzystania w zależności od sytuacji
słuchaczy.
Część szczegółowa modułu opisuje sposoby stosowania poszczególnych kanałów komunikacji
i narzędzi promocji biorąc pod uwagę charakterystykę osób, które będą się uczyły. Osoby
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji stanowią wrażliwą część społeczeństwa, dlatego zawartość
i dostępność narzędzi komunikacyjnych powinna być przemyślana: przekonywująca, emocjonalna,
atrakcyjna, zawierająca dobre praktyki i historie sukcesu. Wziąwszy pod uwagę cechy
charakterystyczne grupy, potrzeby szkoleniowe i oczekiwania słuchaczy, edukator dorosłych może
przygotować skuteczny plan marketingowy dla szkolenia LSE oraz przewidzieć konieczne środki
do motywowania słuchaczy i ich zaangażowania w uczenie się i dołączenie do rynku pracy.
Specyfika pracy z grupami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji jest analizowana
17
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i przedstawiane

są

rekomendacje

dotyczące

pokonywania

ekonomicznych,

społecznych

i geograficznych przeszkód.
Moduł III zawiera ćwiczenia dla edukatorów dorosłych umożliwiające praktykowanie wiedzy
i umiejętności zdobytych w trakcie jego przerabiania.
Efekty uczenia się
Po zakończeniu Modułu III edukator dorosłych – praktyk będzie potrafił:




opisać podstawowe i specyficzne zasady marketingu w edukacji dorosłych, w szczególności
w pracy z osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji;
zastosować różne strategie marketingowe i kanały komunikacji w organizacji kursów
szkoleniowych;
analizować społeczne i psychologiczne cechy osób znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji i motywować ich do uczenia się i samozatrudnienia.

MODUŁ IV „Ocena umiejętności osób uczących się i ich kompetencji w LSE “
Celem Modułu IV jest rozwinięcie zdolności edukatorów w zakresie oceny umiejętności
i kompetencji słuchaczy.
Cele szczegółowe Modułu IV:
1. przegląd typowych metod oraz narzędzi używanych do oceny nieformalnej edukacji
dorosłych;
2. prezentacja koncepcji portfolio wiedzy oraz struktury do oceny umiejętności i kompetencji
słuchaczy;
3. przedstawienie narzędzia on-line do samooceny i ewaluacji umiejętności i kompetencji
w zakresie LSE przez słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Część ogólna tego modułu zawiera teoretyczne podstawy związane ze strategiami oceny, ich
przeznaczeniem, celami, założeniami, metodami oraz narzędziami używanymi w nieformalnej
edukacji. Ocena jest procesem, podczas którego dane związane z wynikami nauczania
i osiągniętymi umiejętnościami są poddawane ewaluacji. Cele oceny są bardzo różne: ewaluacja
i poprawa treści oraz metod szkoleniowych, diagnoza i postęp w nauczaniu dorosłych słuchaczy,
motywacja słuchaczy do dalszego nauczania, poprawy ich osiągnięć itd. Moduł przedstawia
najczęściej używane metody oceny w nieformalnej edukacji dorosłych, takie jak dyskusje, testy,
rozmowy z edukatorem (wywiad), analizy przypadków, obserwacje, oceny przez innych członków
grupy oraz refleksje. Każda metoda jest krótko opisana w następujący sposób: nazwa metody,
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wielkość grupy słuchaczy, środowisko nauczania (symulacja), cel oraz przedmiot oceny
(umiejętności, wiedza, kompetencje).
Moduł wprowadza koncepcję oceny portfolio, typy portfolio (list motywacyjny, spis treści, wpisy,
refleksje), etapy tworzenia portfolio oraz zalety i wady używania tego narzędzia. Moduł podkreśla
fakt, że dorośli słuchacze poprawiają swoją wiedzę i zrozumienie podczas tworzenia własnych
portfolio, poprzez ewaluację ich własnych doświadczeń związanych z nauczaniem poprzez
kierowane refleksje. Ocena portfolio pozwala na rzeczywiste przedstawienie umiejętności
i osiągnięć, a poprzez przemyślane i staranne jego zaplanowanie może wspierać pozytywne
nastawienie do nauczania i osiągnięć.
Ocena jako część procesu uczenia i nauczania wymaga wrażliwości i delikatności, szczególnie
w przypadku edukacji słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Podczas oceny wiedzy
i umiejętności dorosłych słuchaczy, należy uwzględnić różne aspekty związane ze specyfiką danej
grupy (ich osobowość, podłoże społeczne itd.), cele nauczania i uczenia, znaczenie oceny oraz rolę
dorosłych słuchaczy w procesie oceny. Część szczegółowa modułu przedstawia opracowane
narzędzie do samooceny dorosłych słuchaczy pozwalające na ewaluację ich wiedzy i umiejętności
w zakresie LSE. Kwestionariusz bazuje na Module I „Podstawy przedsiębiorczości LSE” oraz na
historiach sukcesu. Składa się on z 12 pytań wielokrotnego wyboru z wyczerpującymi
odpowiedziami. W oparciu o ten moduł edukatorzy osób dorosłych mogą pracować jako
doradcy/moderatorzy/doradcy. Używając narzędzia on-line służącego do oceny wraz z innymi
metodami podnoszącymi świadomość na temat narzędzia portfolio, edukatorzy osób dorosłych
ułatwiają osobom dorosłym na ocenę ich samych oraz motywują ich do rozwinięcia własnego
pomysłu na biznes/indywidualnego planu działania w obszarze LSE.
Aby być dobrym doradcą/moderatorem/doradcą, AEP muszą być w stanie dostarczyć informację
zwrotną słuchaczom odnośnie ich postępów i z tego względu istotne jest rozwijanie umiejętności
edukatorów osób dorosłych pod tym względem. Moduł zawiera praktyczne ćwiczenia oparte na
zawartych w nim materiałach oraz na przekazywaniu informacji zwrotnej.
Efekty uczenia się
Po zakończeniu Modułu IV edukator dorosłych – praktyk będzie potrafił:


ocenić wiedzę i umiejętności słuchaczy pochodzących z defaworyzowanych środowisk
używając różnych metod i narzędzi oceny;



zastosować metodę portfolio dla oceny wiedzy i umiejętności słuchaczy;
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przekazać informację zwrotną dorosłym słuchaczom w celu promowania nauki i rozwoju
pomysłów na biznes.

MODUŁ V „Podnoszenie świadomości na temat walidacji nabytych
kompetencji”
Celem Modułu V jest dostarczenie spostrzeżeń dotyczących europejskiego kontekstu dla
wdrożenia walidacji i uznawania pozaformalnych osiągnięć w nauce, ze szczególnym naciskiem na
walidację umiejętności zdobytych przez słuchaczy w ramach LSE.
Cele szczegółowe Modułu V:
1. przegląd rozwoju procesów walidacji w krajach UE.
2. analiza metod, środków, procedur i korzyści wynikających z walidacji nieformalnego
i pozaformalnego uczenia się.
3. budowa świadomości na temat możliwości walidacji kompetencji słuchaczy nabytych
w trakcie szkolenia LSE.
Moduł zawiera ogólne informacje na temat rozwoju procesów walidacji w krajach UE. Informacje
zawarte w tym module są oparte przede wszystkim na publikacjach, wytycznych oraz dokumentach
pochodzących z Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Istnieje
kilka

powodów

uzasadniających

konieczność

wdrożenia

unijnego

systemu

walidacji

pozaformalnego i nieformalnego uczenia się. Odnoszą się one do poprawy dostępu do formalnego
systemu edukacji oraz jej efektywności; konieczności uznania wiedzy, kompetencji i umiejętności
zdobytych w środowisku pracy; poszerzenia możliwości dostępu do systemu edukacji osób
20
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wykluczonych bądź znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; uznawania doświadczeń
starzejących się społeczeństw i migrantów; doceniania umiejętności technicznych i innych
zdobytych w trybach nieformalnym i pozaformalnym. Podkreślone są również korzyści związane
z zaangażowaniem interesariuszy w procesy związane z edukacją.
Moduł prezentuje europejską politykę i zasady, które zostały opracowane. Dokonuje przeglądu
wspólnych narzędzi związanych z edukacją i szkoleniami, jak na przykład Europass, europejskie
i krajowe ramy kwalifikacji, systemy transferu osiągnięć oraz zapewnienie jakości. Opisuje
również, jak z nich korzystać, aby ułatwić obywatelom kontynuowanie nauki przez całe życie i aby
ich umiejętności i wiedza były uznawane w całej Europie. Te narzędzia i zasady tworzą
zintegrowane ramy, których oddziaływanie zależy od ich zgodności i charakteru ich interakcji.
Wdrożenie tych narzędzi pozwala na udokumentowanie i walidację wiedzy, umiejętności
i kompetencji słuchaczy, a tym samym na zwiększenie potencjału w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi, stworzenie możliwości do rozwoju osobistego i zawodowego osób w różnych obszarach
działalności (praca, czas wolny, itd.).
Ponadto, proces oceny kompetencji wewnątrz organu akredytacyjnego (organizacji) jest opisany
w tym module. Uwzględniono kilka spójnych integralnych etapów, takich jak informowanie,
doradztwo, ocena i podejmowanie decyzji w celu przedstawienia wiedzy, umiejętności
i kompetencji w przejrzysty sposób.
Zostały opisane metody oceny kompetencji takie jak portfel wiedzy, obserwacja samooceny,
kwestionariusze, refleksje na temat praktyki. Proces walidacji jest oparty na ocenie umiejętności
i kompetencji, a więc narzędzia i metody są podobne. Jednak sama ocena jest zwykle zorientowana
na sprawdzenie poziomu zrozumienia treści szkoleniowej i jej zawartości. Walidacja jest następnym
krokiem i ma na celu rozpoznanie umiejętności i kompetencji, które mogą być uzyskane podczas
różnych szkoleń, nieformalnego uczenia się czy doświadczenia życiowe.
Część szczegółowa tego modułu została poświęcona na przedstawienie istotności walidacji
kompetencji uzyskanych przez słuchaczy znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w ramach
szkolenia LSE. Należy podkreślić, że edukatorzy osób dorosłych muszą przekonać słuchaczy LSE
do walidacji kompetencji, gdyż pozwoli to stworzyć podstawy do promowania równości i dostępu
do ich dalszego udziału w kształceniu ustawicznym, a także na rynku pracy. Zaprezentowana
została metoda nauczania empirycznego, której zadaniem jest przekonanie słuchaczy LSE do
walidacji swoich kompetencji. Szczególny nacisk został położony na portfel wiedzy jako
narzędzie do organizowania procesu walidacji.
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Przybliżono ćwiczenia praktyczne oparte na metodologii nauki empirycznej, którą edukatorzy
osób dorosłych mogą wykorzystywać wśród słuchaczy LSE podczas szkoleń stacjonarnych.
Poprzez wykorzystanie tych ćwiczeń, edukatorzy osób dorosłych pełnią rolę moderatorów, a ich
zadaniem jest promowanie walidacji kompetencji uzyskanych podczas szkolenia LSE wśród
słuchaczy. Słuchacz ma możliwość wybrania jednego lub kilku rodzajów biznesu wpisujących się
w postawę przedsiębiorczą, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (np. bycie fryzjerem,
kucharzem, ogrodnikiem itd.). Słuchacz nabiera wprawy w odkrywaniu i odnajdywaniu
indywidualnych kompetencji pozyskanych w czasie swojego życia (w sposób nieformalny).
Moderator pomaga słuchaczom znaleźć sposoby na walidację ich osobistych kompetencji oraz
kompetencji z zakresu LSE, używając do tego celu portfolio wiedzy i planowanie kariery
w wybranym obszarze LSE, łącząc kształcenie ustawiczne oraz (w razie potrzeby) doświadczenie
zdobyte w formalnych instytucjach.
Efekty uczenia się
Po zakończeniu Modułu III edukator dorosłych – praktyk będzie potrafił:


zrozumieć kontekst i korzyści walidacji i uznawania nauczania pozaformalnego
i nieformalnego;



stosować procedurę ewaluacji pozaformalnych i nieformalnych wyników nauczania na ich
krajowych poziomach;



przekonać dorosłych słuchaczy z defaworyzowanych środowisk do walidacji ich
kompetencji pozyskanych w trakcie szkolenia LSE.
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Program szkolenia został opracowany przez międzynarodowe partnerstwo:

Koordynator projektu
Kaunas Region Educational Centre,
Litwa
www.centras.krs.lt
Social Innovation Fund,
Litwa
www.lpf.lt
The Women's Organization,
Zjednoczone Królestwo
www.thewomensorganisation.org.uk
Know and Can Association,
Bułgaria
www.znamimoga.org
Danmar Computers LLC,
Polska
www.danmar-computers.com.pl
Centre for Advancement of Research
and Development
in an Educational Technology,
Cypr
www.cardet.org

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.
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