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Streszczenie  
 

Niniejszy dokument został przygotowany w celu zdefiniowania i opisania działań 

szkoleniowych przewidzianych w projekcie Czyste Powietrze 2. Comunitatea pentru 

Invatarea Permanenta - CPIP z Rumunii koordynuje działania związane z 

opracowaniem Metodologii Szkoleniowej w kontekście bazy dla wszystkich dalszych 

działań prowadzonych w ramach projektu. Z drugiej strony, wkład pozostałych 

partnerów jest przewidziany w zakresie odpowiedzialności za treść i rozwój projektu. 

Dlaczego? 

Metodologia szkoleń stanowi podstawę dla wszystkich działań, które są wymagane w 

projekcie CA 2. Działania szkoleniowe są rozwijane w celu zapewnienia 

przydatności materiałów opracowanych przez konsorcjum CA2 i dostosowania ich na 

podstawie informacji zwrotnych zebranych od odbiorców projektu.  

 

W ramach realizacji projektu Czyste Powietrze 2 przewidziano pięć 

atrakcyjnych i kompleksowych produktów: 

 

1) Produkt Intelektualny 1 - Program nauczania i metodologia szkoleń 

2) Dorobek intelektualny 2 - scenariusze gier 

3) Dorobek intelektualny 3 - Scenariusze i produkcja filmów 

4) Dorobek intelektualny 4 - Gra + środowisko wirtualnego świata 

5) Produkt Intelektualny 5 - Scenariusze lekcji i testowanie pilotażowe 

 

Cele szkolenia  

Cel ogólny: Projekt Clean Air 2 ma na celu opracowanie ulepszonej metodologii 

szkolenia i materiałów do nauczania-szkolenia-uczenia się jako zintegrowanej części 

zaktualizowanego programu nauczania.  
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Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie tematyki zanieczyszczenia 

powietrza oraz wyposażenie ich w innowacyjne materiały, które wykorzystają do 

przekazania uczniom i studentom wiedzy na temat tego problemu. 

Projekt CA 2 składa się z pięciu głównych etapów: 

1) "Tworzenie programów i metodologii szkoleń"; 

2) ''Produkcja scenariuszy gier i filmów''; 

3) ""Utrzymanie OER i wirtualnego środowiska nauczania (strony internetowej)"". 

2) "Walidacja, adaptacja krajowa i potencjał niezawodności UE". 

3) "Działania związane z upowszechnianiem i wykorzystywaniem". 

Wszystkie materiały szkoleniowe muszą zawierać konkretne informacje przydatne 

dla grupy docelowej. Treści szkoleniowe muszą być poświęcone nowoczesnym 

materiałom edukacyjnym w kontekście aktualnego zanieczyszczenia powietrza. 

Uczestnicy szkolenia powinni uzyskać na koniec szkolenia wyższy poziom 

umiejętności i wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza i czystego środowiska, 

jako bezpośredni rezultat podejścia partycypacyjnego. 

Instruktażowy pakiet działań" będzie obejmował uaktualnioną metodologię szkolenia 

i dobrze skonstruowany program nauczania. Zalety pakietu będą poświęcone 

priorytetom europejskim w zakresie czystego powietrza.   
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Rozdział 1 - Wprowadzenie  
 

Produkt Intelektualny 1 - Program nauczania i metodologia szkolenia 

 

 

 

a) Program nauczania b) Metodologia szkolenia 

Produkt ten jest podzielony na dwa zadania: Program nauczania i Metodologia 

szkolenia.  

Programy nauczania będą opisywać ilość informacji i ich rozmieszczenie w ramach 

harmonogramu czasowego. Dokument będzie zawierał tematy głównych działów 

materiałów szkoleniowych podzielonych na przedziały czasowe. Program ten będzie 

ściśle dostosowany i zaprojektowany zgodnie z narzędziami, które zostaną 

opracowane w ramach projektu CA 2.  

Metodologia szkolenia jest przygotowywana na początku okresu trwania projektu i 

będzie szczegółowo opisywać wszystkie działania, które będą rozwijane podczas 

jego realizacji. Będzie ona również szczegółowo opisywać metodologiczne aspekty 

realizacji projektu. 

Dorobek intelektualny 2 - Scenariusze gier 

To wyjście jest poświęcone opracowaniu scenariuszy gry CA 2.  

Podział prac nad opracowaniem scenariuszy gry jest następujący: 
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➢ Scenariusz gry nr 1 - Wpływ zanieczyszczenia na zdrowie i jakość życia - CPIP 

(RO) 

➢ Scenariusz gry nr 2 - Zanieczyszczenia transportowe - KAS (PL) 

➢ Scenariusz gry nr 3 - Zanieczyszczenia przemysłowe - CN (CZ) 

➢ Scenariusz gry nr 4 - emisja z niskim stosem - DIPGRA (ES) 

➢ Scenariusz gry 5 - Kampania na rzecz ochrony środowiska - NewEdu (SK) 

➢ Scenariusz gry 6 - Zawartość modułu oceny podsumowującej - ARID (PL) 

Produkt Intelektualny 3 - Scenariusze i produkcja filmów 

Niniejsze wyjście koncentruje się na opracowaniu scenariuszy filmowych, które są 

traktowane jako wprowadzenie do każdej części gry. 

Tematy scenariuszy to: 

➢ Scenariusz filmowy 1 - Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i jakość życia 

➢ Scenariusz filmowy 2 - Zanieczyszczenia spowodowane przez transport 

➢ Scenariusz filmowy 3 - Zanieczyszczenia przemysłowe 

➢ Scenariusz filmowy 4 - emisja z niskiego stosu 

➢  Scenariusz filmu 5 - Kampania na rzecz ochrony środowiska 

 

Dorobek intelektualny 4 - Gra + środowisko wirtualnego świata 

Wirtualne środowisko (strona internetowa) jest głównym produktem tego projektu, 

zawierającym wszystkie opracowane materiały dydaktyczne CA 2 (scenariusze zajęć, 

prezentacje, multimedia). Główną częścią strony będzie gra, która może być 

wykorzystana podczas nauczania o zanieczyszczeniu powietrza. Platforma będzie 

swobodnie dostępna dla grup docelowych CA 2, które będą mogły ją odwiedzać i 

wykorzystywać do celów samokształcenia.  

Kluczowe działania: 
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- Ustawienia / konfiguracja świata wirtualnego 

- Wdrożenie wirtualnych działań i integracja materiałów edukacyjnych 

 

 

 

 

Produkt Intelektualny 5 - Scenariusze lekcji i testowanie pilotażowe 

Ten produkt jest przeznaczony głównie dla nauczycieli i da im skuteczne narzędzia 

do przygotowania bardziej atrakcyjnych i efektywnych lekcji. Produkt końcowy 

będzie zawierał 6 różnych scenariuszy lekcji, które mogą być wykorzystane podczas 

wprowadzania gry w życie młodych ludzi. Ponadto, IO będzie zawierało również 

instrukcję do gry, zawierającą wskazówki i informacje, jak używać tego narzędzia z 

metodologicznego i technologicznego punktu widzenia. Produkt ten (scenariusze 

lekcji + instrukcja gry) będzie dostępny w wersji on-line i off-line. 

Test pilotażowy będzie składał się z dwóch etapów: 

➢ Pierwsza faza zostanie przeprowadzona z główną grupą docelową - nauczycielami 

ze szkół podstawowych i średnich z obszarów o największym zanieczyszczeniu 

powietrza. Szkolenie to będzie prowadzone przez trenerów personalnych, a 

uczestnikami szkolenia będą nauczyciele (15 nauczycieli z każdego kraju).  

➢ Drugi etap testowania pilotażowego będzie realizowany przez przeszkolonych 

nauczycieli z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów (min. 

50 dzieci).  

 

Metodyka nauczania / Efekty kształcenia / Efekty kształcenia (LO)  

 

LO1 (Wiedza) Potrafię rozpoznać podstawowe zanieczyszczenia powietrza i 

zrozumieć główne korzyści płynące z uczenia się w serii produktów na Wirtualnym 

Świecie (strona internetowa). 
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LO2 (Strategia) Potrafię dostosować swoją praktykę pedagogiczną do 

podstawowych potrzeb dzieci (szczególnie ze szkół podstawowych i średnich). 

LO3 (Sposób myślenia) Rozumiem, że zanieczyszczenie powietrza nie jest 

pojedynczą negatywną przyczyną, ale spektrum "przemyślanych działań 

zanieczyszczających". 

Co robią nauczyciele? Termin metoda nauczania odnosi się do ogólnych zasad, 

pedagogiki i strategii zarządzania stosowanych podczas nauczania w klasie. 

Rozwój działań szkoleniowych - Korzyści z interaktywnej gry dla czystego 

środowiska 

Głównym celem działań szkoleniowych jest promowanie korzyści płynących z 

produktów CA 2, w szczególności atrakcyjnej i przyjaznej dla użytkownika gry oraz 

zademonstrowanie, że: 

- Gra CA 2 może zwiększyć motywację dzieci do nauki na temat 

zanieczyszczenia powietrza/czystego środowiska; 

- Produkty CA 2 mogą poprawić wizję nauczania/szkolenia w zakresie 

zanieczyszczenia powietrza, skutków zdrowotnych i świadomości 

obywatelskiej; 

- Działania szkoleniowe w ramach CA 2 mogą wyposażyć nauczycieli w 

innowacyjne i interaktywne materiały edukacyjne na temat zanieczyszczenia 

powietrza, które będą oni mogli dalej wykorzystywać w pracy ze swoimi 

uczniami w klasie; 

- Działania szkoleniowe w ramach CA 2 mogą promować podejście oparte na 

uczeniu się przez uczestnictwo itp. 

 

Czyste powietrze 2 - Metodologia stojąca za stylami nauczania/uczenia się 

Podejście do nauczania 

skoncentrowane na nauczycielu 

Podejście do nauczania 

skoncentrowane na dzieciach 

Instrukcje bezpośrednie Uczenie się oparte na dociekaniu  

Władza formalna Wspólne uczenie się 
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Wspólny model nauczania Zindywidualizowany model "asymilacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2 - Grupy docelowe  

 

Projekt CA 2 ma następujący profil grup docelowych w oparciu o korzyści z 

produktów i wartość dodaną: 

Nauczyciele szkół podstawowych i średnich 

Młodzi ludzie (kluczowi aktorzy - studenci) 

Uczniowie klas późnej szkoły podstawowej i wczesnej szkoły średniej 

promowanie OER wśród szerszej grupy docelowej (na poziomie 

lokalnym/regionalnym/krajowym/UE i międzynarodowym) 

Interesariusze (szczególnie podczas testowania pilotażowego) z instytucji 



 Gra interaktywna "Czyste powietrze" jako narzędzie służące czystemu środowisku 
Nr 2020-1-PL01-KA201-081446 

 
 

 

10 

 

edukacyjnych, innych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, 

administracji publicznej koncentrującej się na edukacji, techników lub 

innych przedstawicieli urzędu miasta, uniwersytetów, ośrodków 

badawczych itp. 

Mieszkańcy/obywatele i ich potencjał w zakresie redukcji zanieczyszczeń 

powietrza - rodzice uczniów 

Docelowi użytkownicy/widzowie online itp. 

 

Procedury stosowane przy określaniu grup docelowych: 

➢ Potencjał asymilacji wszystkich korzyści wynikających z CA 2 w zakresie 

zanieczyszczenia powietrza, jego przyczyn i skutków dla zdrowia; 

➢ Potrzeby dydaktyczne nauczycieli szkół podstawowych i średnich w zakresie 

budowania bardziej integracyjnych i atrakcyjnych lekcji w klasie; 

➢ Potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów, szczególnie ze szkół podstawowych i 

średnich, w zakresie zanieczyszczenia powietrza i brak "zaktualizowanych" 

materiałów/zasobów; 

➢ Różne zainteresowane strony i osoby odwiedzające stronę internetową jako część 

społeczności "Clean Air 2";  

➢ Możliwości kluczowych aktorów (obywateli) i ich wkład w zmniejszenie 

lokalnego zanieczyszczenia powietrza; 

➢ Konsorcjum  CA 2 jako wewnętrzna "broń" do osiągnięcia oczekiwanych 

wyników i celów projektu; 

➢ Potencjał partnerstwa CA 2 do dostarczenia produktów projektu o dobrej jakości 

nauczania-uczenia się dla określonych odbiorców docelowych itp. 
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⚫ Inicjatywa do zaangażowania się i nauczenia się odpowiednich metod nauczania 

przy rozwiązywaniu problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza; 

⚫  Zainteresowanie pogłębianiem istniejącej wiedzy w ramach procesu kształcenia 

(nauczycieli, a następnie dzieci/uczniów szkół podstawowych/gimnazjalnych); 

⚫ Zdolność nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do przyswojenia 

treści programowych; 

⚫ Zainteresowanie dzieci interaktywną grą CA 2 i "rozszyfrowanie" zasad; 

⚫ Umiejętności do dalszej realizacji scenariuszy zajęć; 

⚫ Zdolność nauczycieli do wykorzystania treści szkoleniowych na lekcjach w 

szkołach; 

⚫ Budowanie  potencjału - Dostosowanie konstruktywnej informacji zwrotnej jako 

konsekwencji testowania pilotażowego itp. 

⚫ Wzmocnienie profilu nauczyciela "dobrego słuchacza" itp. 

Biorąc pod uwagę analizę potrzeb CA 2, zdecydowanie sugeruje się, aby końcowe 

produkty projektu prowadziły do wysokiego poziomu wydajności i zrozumienia w 

zakresie zanieczyszczenia powietrza i czystego środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaangażowanie grup docelowych - Warsztaty upowszechniające (E1, E2, E3, E4, 

E5, E6) 
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Krajowe "warsztaty upowszechniające" są "zaplanowane" na koniec projektu CA 2. 

Krajowe wydarzenie zgromadzi co najmniej 20 uczestników - przedstawicieli 

określonych grup docelowych (w każdym kraju partnerskim).  

Wszystkie produkty CA 2 zostaną zaprezentowane podczas warsztatów i wyraźnie 

pokażą wartość dodaną Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Interaktywna i przyjazna 

użytkownikowi gra będzie "gwiazdą" tego wydarzenia. 

 

Wszystkie "Warsztaty upowszechniające" zaplanowane są na okres 01-11-2022 / 

30-11-2022 

Warsztaty 

upowszechniające 

Kto? Kraj, w którym 

odbywa się 

impreza 

E1 KAS Polska 

E2 Nowa edukacja Słowacja 

E3 DIPUTACION PROVINCIAL DE 

GRANADA 
Hiszpania 

E4 Rumunia CPIP 

E5 Republika Czeska Ciste nebe 

E6 Litwa KAUNO 

TECHNOLOGIJOS 

UNIVERSITETAS 
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Rozdział 3 - Struktura szkolenia i preferencje dotyczące 

uczenia się  

 

Przed rozpoczęciem realizacji/dostarczeniem szkolenia... 

WCZEŚNIEJSZE DOŚWIADCZENIA Niecał

kowici

e 

W 

pewnym 

stopniu 

Całko

wicie 

się 

zgadz

am 

Wcześniejsze szkolenia na temat skutków 

zanieczyszczenia powietrza 

   

Wcześniejsze szkolenie w zakresie wymogów 

zielonych miejsc pracy 

   

Obowiązki w zakresie opracowywania konkretnych 

(zaktualizowanych) strategii poprawy jakości 

powietrza  

   

Doświadczenie w projektach europejskich    

Zainteresowanie przekazaniem treści szkolenia innym 

kluczowym podmiotom istotnym dla "tworzenia" 
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czystego środowiska 

Doświadczenie w graniu w gry w klasie jako metoda 

dobrych praktyk 

   

Zdolność do dalszego promowania metod nauczania-

uczenia się wykorzystywanych do prowadzenia 

szkoleń 

   

Doświadczenie w pracy/ nauczaniu z wykorzystaniem 

środowiska online 

   

 

 

 

 

EQF - Europejskie Ramy Kwalifikacji - definicja  

 

Efekty kształcenia: Stwierdzenia tego, co uczący się wie, rozumie i jest w stanie 

zrobić po zakończeniu procesu uczenia się, które są 

zdefiniowane w kategoriach wiedzy, umiejętności i 

kompetencji. 

Wiedza: Wynik przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza 

jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk związanych z 

dziedziną pracy lub nauki. W kontekście Europejskich Ram 

Kwalifikacji wiedzę opisuje się jako teoretyczną i/lub 
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faktograficzną. 

Umiejętności: Zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w 

celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W 

kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji umiejętności są 

opisywane jako kognitywne (obejmujące stosowanie 

logicznego, intuicyjnego i kreatywnego myślenia) lub 

praktyczne (obejmujące sprawność manualną oraz stosowanie 

metod, materiałów, narzędzi i instrumentów). 

Kompetencje: Udowodniona zdolność do wykorzystywania wiedzy, 

umiejętności oraz zdolności osobistych, społecznych i/lub 

metodologicznych w sytuacjach związanych z pracą lub nauką 

oraz rozwojem zawodowym i osobistym. W kontekście 

Europejskich Ram Kwalifikacji, kompetencje opisuje się w 

kategoriach odpowiedzialności i autonomii. 

 

 

 

 

 

 

Scenariusze filmów - Dystrybucja/projekt  

 

Opracowanie scenariuszy filmów będzie podzielone na kilka etapów: 

IO3/A1 - opracowanie scenariuszy filmowych - KAS (PL) z udziałem wszystkich 

partnerów 
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IO3/A2 - produkcja filmów - KAS (PL) 

IO3/A3 - walidacja filmów - wszyscy partnerzy 

Maksymalny czas trwania każdego filmu będzie wynosił 5 minut i będzie on 

przygotowany tak, aby nadawał się do środowiska gry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusze gier - Dystrybucja/projekt  

 

Scenariu

sze gier 

Nazwa scenariusza gry Partner odpowiedzialny 

1 Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie 

i jakość życia 

Wspólnota na rzecz stałej inwigilacji - 

CPIP, Rumunia 

Scenariusze 

filmów 

Nazwa scenariusza filmu 

1 Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i jakość życia 

2 Zanieczyszczenia transportowe 

3 Zanieczyszczenia przemysłowe 

4 Niska emisja z komina 

5 Kampania na rzecz ochrony środowiska 

 Produkcja filmowa 
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2 Zanieczyszczenia transportowe Stowarzyszenie Krakowski Alarm 

Smogowy - KAS, Polska 

3 Zanieczyszczenia przemysłowe Ciste nebe o.p.s. - CN, Republika 

Czeska 

4 Niska emisja z komina APEGR, Hiszpania 

5 Kampania na rzecz ochrony 

środowiska  

New Edu, n.o. Słowacja 

6 Zawartość modułu oceny 

podsumowującej 

ARID, Polska 

 

Scenariusze gier/filmów - Ogólne wytyczne dotyczące tworzenia treści 

Wspólne wytyczne dla partnerów projektu przy tworzeniu scenariuszy gier/filmów: 

* Informacje o podstawowych zasadach i pojęciach; 

* Atrakcyjne wprowadzenie do scenariusza gry; 

* Aspekty ekologiczne dotyczące stanu środowiska; 

* Użyteczność i korzyści dla rozwoju obszarów wiejskich oraz "praktyki czystego 

powietrza". 

 

 

 

 

Lista kontrolna dla scenariuszy gier/filmów pod względem jakości i wartości 

dodanej 
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1) Dobry potencjał w zakresie promowania zasad zdrowia ludzkiego; 

2) Poszerzenie wiedzy z zakresu nauczania-szkolenia-uczenia się; 

3) Zapoznanie się z istniejącymi skutkami zanieczyszczenia powietrza; 

4) Świadomość w zakresie rozwoju krajobrazu i czystego powietrza; 

5) Wspólne zrozumienie zasad i instrukcji dotyczących gry/filmu; 

6) Duży potencjał dla animacji gier/filmów; 

7) Możliwości wykorzystania gry/filmu na lekcji wychowawczej/zabawie 

indywidualnej; 

8) Jasność co do celu gry/filmu, kierunku i metod "zakończenia gry"; 

9) Kompleksowe zasady dotyczące "edukacji lotniczej"; 

10) Znajomość wiedzy na temat podstawowych rodzajów materiałów 

edukacyjnych/wartości związanych z ochroną czystego powietrza itp. 

 

Rozdział 4 - Materiały szkoleniowe  
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Wyniki CA 2 będą dostępne tak długo, jak to możliwe po zakończeniu projektu. Tak 

więc strona internetowa OER pozostanie aktywna przez co najmniej 2 lata po 

zakończeniu projektu. Będą tam dostępne wszystkie materiały szkoleniowe 

bezpłatnie i z możliwością ich pobrania. Każda wersja językowa materiałów 

szkoleniowych będzie dostępna w bibliotekach w krajach partnerskich. Również 

wersja angielska (w wersji elektronicznej) będzie dostępna do pobrania dla innych 

beneficjentów europejskich w celu dalszej promocji i użyteczności. 

Transfer innowacji z projektu Czyste Powietrze 2 opiera się na przekazaniu zasobów 

szkoleniowych - Power Point, Word, portal internetowy i powiązane metodologie 

szkoleniowe, jak również zawartość pakietu działań zostanie włączona do programu 

nauczania. Wszystkie materiały (zdjęcia, gry, filmy i teksty) zostaną stworzone przez 

partnerów i będą chronione prawami autorskimi. 

Objętość materiałów szkoleniowych powinna być porównywalna z objętością 

Czystego Powietrza 1. Również w celu zapewnienia atrakcyjności materiały powinny 

zawierać interaktywne ilustracje/obrazy/schematy. 

Biorąc pod uwagę formularz wniosku, materiały szkoleniowe zostaną opracowane 

nie tylko w języku angielskim, ale również w językach narodowych partnerów 

projektu. 
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Rozdział 5 - Wskaźniki sukcesu  

 

Kwestionariusz oceny zostanie opracowany (przy użyciu JotForm lub innego rodzaju 

narzędzia do tworzenia ankiet) i będzie zawierał pytania wielokrotnego wyboru. 

Co oceniać?  

- Doskonalenie umiejętności; 

- Ogólna wydajność; 

-  Zdobyta wiedza; 

- Informacje "zebrane"; 

- Interakcja w grze; 

- Stopień (procent) motywacji, zainteresowania, empatii, zaufania itp. u 

beneficjentów docelowych. 

- CA 2 elastyczność; 

- Potencjał filmowy do przeniesienia wartości CA 2;  

- Ogólna satysfakcja (nauczycieli/uczniów/trenerów/partnerów 

projektu/interesariuszy) 

Zasadniczo, ocena będzie miała miejsce w trybie online, zgodnie z rozwojem i 

wdrażaniem Produktu Wyjściowego, w szczególności z testowaniem pilotażowym. 

Etap ewaluacji pozwoli również na sprawdzenie potrzeb w zakresie poprawy treści. 

Będzie to szczególnie przydatne podczas pilotażu i pierwszej edycji szkolenia, aby 

ostatecznie skorygować i przeprojektować materiały w celu lepszego dopasowania do 

przyszłych wydarzeń/lekcji/kursów itp. 
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Poziom i 

rodzaj 

oceny 

Opis i 

charakterystyka 

oceny 

Przykłady narzędzi i 

metod oceny 

Stosowność i 

praktyczność 

1. Reakcja Ocena reakcji to 

odczucia 

uczestników i ich 

osobiste reakcje na 

przykład na 

szkolenie lub 

doświadczenie 

uczenia się: 

Czy uczestnikom/ 

nauczycielom/ 

podobało się 

szkolenie? 

Czy uważają, że 

szkolenie było 

istotne? 

Formularze informacji 

zwrotnej oparte na osobistej 

reakcji na doświadczenie 

szkoleniowe. 

Można to zrobić 

natychmiast (po 

zakończeniu 

szkolenia). 

Ważne jest, aby 

ludzie reagowali 

pozytywnie, gdy 

odnoszą swoje 

obecne 

doświadczenia 

szkoleniowe do 

innych 

"poprzednich 

odczuć". 

2. Nauka Ocena uczenia się to 

pomiar przyrostu 

wiedzy lub 

zdolności 

intelektualnych w 

stosunku do okresu 

przed i po 

doświadczeniu 

uczenia się: 

Zazwyczaj oceny lub testy 

przed i po szkoleniu. 

Metody oceny muszą być 

ściśle związane z celami 

kształcenia. 

Pomiar i analiza jest 

możliwa i łatwa w skali 

grupy. 
 

Stosunkowo 

prosta 

konfiguracja. 

Bardzo istotne i 

wyraźne w 

przypadku 

niektórych 

szkoleń, takich jak 

umiejętności 
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Czy uczestnicy 

szkolenia/nauczyciele 

nauczyli się tego, co 

zamierzali 

przekazać? 

Czy uczestnicy 

szkolenia/uczenia się 

doświadczyli tego, co 

było dla nich 

przewidziane? 

techniczne. 

Mniej łatwe w 

przypadku 

bardziej złożonej 

nauki, takiej jak 

rozwój postaw. 
 

3. 

Zachowanie 

Ocena zachowania 

to stopień, w jakim 

uczestnicy szkolenia 

zastosowali zdobytą 

wiedzę i zmienili 

swoje zachowanie, a 

także ich motywację 

do zmiany 

zachowania; można 

ją przeprowadzić 

natychmiast i/lub 

kilka miesięcy po 

zakończeniu 

szkolenia, w 

zależności od 

sytuacji: 

Czy 

stażyści/nauczyciele 

zastosowali zdobytą 

wiedzę w praktyce po 

powrocie do pracy/na 

salę lekcyjną? 

Oceny muszą być 

dokonywane na bieżąco, a 

następnie przenoszone do 

odpowiedniego narzędzia 

analitycznego. 

Oceny muszą być 

zaprojektowane tak, aby 

ograniczyć subiektywny 

osąd osoby 

przeprowadzającej wywiad,  

Oceny mogą być 

zaprojektowane w oparciu o 

odpowiednie scenariusze 

(gry/filmy) i konkretne 

kluczowe wskaźniki lub 

kryteria wydajności. 

Pomiar 

zachowania nie 

jest tak łatwy do 

skwantyfikowania. 

Prosty i szybki 

system 

reagowania raczej 

nie będzie 

wystarczający. 

Zarządzanie i 

analiza ocen 

bieżących są 

trudne, a 

praktycznie 

niemożliwe bez 

dobrze 

zaprojektowanego 

systemu od 

samego początku. 

Ocena wdrożenia i 

stosowania jest 
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Czy wykorzystano 

odpowiednie 

umiejętności i 

wiedzę? 

Czy nastąpiła 

zauważalna i 

wymierna zmiana w 

aktywności i 

wydajności 

stażystów/nauczycieli 

po powrocie do 

swoich ról? 

niezwykle ważną 

oceną. 

4. Wyniki  Ocena wyników to 

wpływ na firmę lub 

środowisko, 

wynikający z 

poprawy wyników 

osoby szkolonej. 

Miarą są zazwyczaj 

biznesowe lub 

organizacyjne 

kluczowe wskaźniki 

wydajności, takie jak: 

wielkości, wartości, 

procenty, okresy 

czasu i inne 

kwantyfikowalne 

aspekty wydajności 

organizacyjnej. 

Możliwe, że wiele z tych 

środków jest już 

stosowanych w ramach 

zwykłych systemów 

zarządzania i 

sprawozdawczości. 

Wyzwaniem jest określenie, 

które i w jaki sposób 

odnoszą się do wkładu i 

wpływu osoby szkolonej. 

Dlatego ważne jest, aby na 

początku szkolenia określić 

i uzgodnić z 

uczestnikami/nauczycielami 

odpowiedzialność i 

adekwatność, tak aby 

rozumieli, co ma być 

mierzone. 

Indywidualnie, 

wynik oceny nie 

jest szczególnie 

trudny; w całej 

organizacji staje 

się większym 

wyzwaniem. 

Ponadto, czynniki 

zewnętrzne w 

znacznym stopniu 

wpływają na 

wyniki organizacji 

i biznesu, które 

"zaciemniają 

prawdę". 
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Przykładowe narzędzie do oceny szkolenia  

Czyste powietrze 2 - Kwestionariusz oceny działań szkoleniowych - próbka 

 

  

 



 Gra interaktywna "Czyste powietrze" jako narzędzie służące czystemu środowisku 
Nr 2020-1-PL01-KA201-081446 

 
 

 

25 
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Narzędzie online można znaleźć na stronie: 

https://form.jotformeu.com/210531876091353 

https://form.jotformeu.com/210531876091353

