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N�n�ejsze wytyczne składają s�ę z
następujących sekcj�:

"Każdy, kto przestaje się uczyć, ma już dwadzieścia lub osiemdziesiąt lat. Każdy,
kto się uczy, pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie
młodego umysłu.”



Aktywne starzenie się oznacza pomaganie ludziom w
utrzymaniu kontroli nad własnym życiem tak długo, jak to

tylko możliwe. Ponieważ utrzymywanie aktywności umysłu jest
równie ważne, jak utrzymywanie aktywności fizycznej ciała,
zapraszamy na nasz kurs Wspieranie potrzeb osób starszych

jest naszą odpowiedzialnością.
 

Kurs ma na celu rozwinięcie umiejętności pracy z seniorami,
dyskutowanie z rówieśnikami, nauczenie się, w jaki sposób

seniorzy mogą przyczynić się do społeczności i społeczeństwa
oraz zdobycie certyfikatu ukończenia kursu w uznaniu nowo

ulepszonych umiejętności.

PRZEGLĄD KURSU

Podczas p�ęc�u modułów kursu będz�esz:
Poznawać wyzwania, przed jakimi stają starsi w procesie starzenia
Zrozumieć filary życia starszych i przełamać stereotypy związane ze
starzeniem się
Dowiedz się, jak pracować ze starszymi, korzystając z praktycznych
przykładów
Dowiedz się, jak wzmocnić pozycję starszych, aby byli aktywnymi
obywatelami
Dowiedz się, jak cenić seniorów jako wartość dla społeczności i
społeczeństwa

Po wykonan�u wszystk�ch kroków możesz pobrać bezpłatny certyf�kat
ukończen�a kursu.

Jeśl� wzbudz�l�śmy Twoje za�nteresowan�e, zagłębmy s�ę w środow�sko nauk�
onl�ne � zdobądźmy nowe um�ejętnośc� � postawy do pracy z osobam� starszym�.

 
Życzymy m�łej nauk�!



ZMIEŃ JĘZYK
Aby zm�en�ć język wyśw�etlany na platform�e, kl�kn�j �konę w prawym górnym

rogu, która pokazuje kulę z�emską.
Możesz wyb�erać m�ędzy n�em�eck�m, ang�elsk�m, h�szpańsk�m, włosk�m, polsk�m,

rumuńsk�m, tureck�m � greck�m

Kl�kn�j żądany język, a następn�e zaloguj s�ę, aby rozpocząć kurs.

To ustaw�en�e dotyczy tylko samej platformy, a n�e języka kursu, do
którego chcesz dołączyć.

Język, w którym wyśw�etlana jest treść kursu, zależy od kursu po
kurs�e � zazwyczaj można uzyskać do n�ego dostęp w sekcj� Kategor�e

kursów.

Wyb�erz żądany kurs
według języka � kl�kn�j 

 <<Dostęp>>. 
Teraz masz treść

przetłumaczoną na
Twój język!



Z e-ma�lema.

ZALOGUJ SIĘ DO PLATFORMY
Aby dołączyć do kursu musisz najpierw założyć konto. W tej
sekcji znajdziesz trzy proste sposoby dołączenia do naszego

środowiska e-learningowego: https://courses.trainingclub.eu/
z poprawnym adresem e-mail, kontem Google lub kontem na

Facebooku.

Zróbmy to razem!

KROK 1
Odw�edź  https://courses.tra�n�ngclub.eu/ .

Pon�eważ n�e masz jeszcze nazwy użytkown�ka �
hasła, wyb�erzesz  <<Nowe konto>>.

https://courses.trainingclub.eu/
https://courses.trainingclub.eu/


KROK 2 Wypełn�j wszystk�e pola, aby utworzyć nowe
konto. Następn�e przejdź na dół strony � kl�kn�j  

<<Utwórz moje nowe konto>>

KROK 3
Po zakończen�u zobaczysz następujący
komun�kat potw�erdzający nowe konto
utworzone przy użyc�u Twojego adresu

e-ma�l



KROK 4
Otwórz swój e-ma�l, a pon�żej znajdz�esz
w�adomość z  l�nk�em weryf�kacyjnym.
Kl�kn�j l�nk, aby potw�erdz�ć swoje konto

Cześć,

Zażądano utworzenia nowego konta w „Kursach
Training Club” przy użyciu Twojego adresu e-mail.
Aby potwierdzić swoje nowe konto, przejdź do tego
adresu internetowego: <<Link weryfikacyjny>>
W większości programów pocztowych powinien to
być niebieski link, który wystarczy kliknąć. Jeśli to nie
zadziała,
następnie wytnij i wklej adres do adresu
wiersz u góry okna przeglądarki internetowej.

Administrator

KROK 5
Kl�kn�j  https://courses.tra�n�ngclub.eu/  �

zaloguj s�ę używając swojej nazwy
użytkown�ka � hasła

https://courses.trainingclub.eu/
https://courses.trainingclub.eu/


b. Z Facebook�em

KROK 1 Kl�kn�j  https://courses.tra�n�ngclub.eu/ �
zaloguj s�ę używając swojego konta na

Facebooku

KROK 2 Zostan�esz wysłany do Facebooka, aby
potw�erdz�ć swój log�n.

Wyb�erz <<Kontynuuj jako (Twoja nazwa
użytkownika)>> a zostan�esz przen�es�ony

z powrotem do Moodle

Następn�e możesz rozpocząć kurs

https://courses.trainingclub.eu/


Kl�kn�j https://courses.tra�n�ngclub.eu/ �
zaloguj s�ę używając swojego  konta Google

Zostan�esz wysłany do Google w celu
potw�erdzen�a logowan�a z jednego z kont

Google.
Po powroc�e na platformę zostan�esz

automatyczn�e zalogowany

c. Z kontem Google

Teraz masz bezpłatny dostęp do kursów dostępnych na
naszej w�rtualnej platform�e kampusowej.

Jeśl� chcesz m�eć wspan�ałe dośw�adczen�e edukacyjne,
rozw�ąż zadan�a � zdobądź bezpłatny certyf�kat

ukończen�a kursu!

KROK 1

KROK 2

Jeśl� n�e otrzymałeś potw�erdzen�a, daj nam znać na e-
ma�l  off�ce[at]team4excellence.ro a napraw�my to w

mn�ej n�ż 24 godz�ny

Problemy techn�czne

https://courses.trainingclub.eu/


Jak być może już zauważyłeś, kurs SENIOR jest dostępny na
Moodle w języku ang�elsk�m, h�szpańsk�m, włosk�m, polsk�m �

rumuńsk�m.
 

    ZAPISZ SIĘ NA KURS

Kl�kn�j na sekcję Wspieranie osób starszych - SENIOR w sekcji
EN, RO, IT, PL, SP

Wyb�erz żądany kurs za pomocą przyc�sku 
 <<Dostęp>>  � rozpoczn�j



Kurs onl�ne zaczyna s�ę od f�lmu wprowadzającego, który pozwala
zapoznać s�ę z tematem. Znajdz�esz tu wskazówk� dotyczące
procesu uczen�a s�ę oraz szczegółowe wyjaśn�en�a dotyczące

m�sj� do wykonan�a w ramach danego kursu.
 

Twoje b�eżące konto umożl�w�a przejśc�e przez mater�ały do
czytan�a Modułu 1, ale aby wypełn�ć qu�zy, będz�esz mus�ał

zap�sać s�ę na kurs.

 Wejdź w prawy górny róg � kl�kn�j przyc�sk ustaw�eń.
Rozw�jane menu zaw�era l�stę n�ektórych funkcj�.

Wyb�erz <<Zap�sz mn�e na ten kurs>>

Teraz ponown�e
kl�kn�j przyc�sk 

 <<Zap�sz mn�e na
ten kurs>> 



SEKCJA FORUM
Teraz, gdy jesteś zap�sany na kurs, będz�esz mógł
wykonywać m�sje.
Twoją p�erwszą m�sją jest przedstaw�en�e s�ę na  Forum.

Forum to narzędz�e współpracy,
które ma być przestrzen�ą, w
której rów�eśn�cy mogą
dyskutować na �nteresujące �ch
tematy.
Zapraszamy do przedstaw�en�a
s�ę na forum � podz�elen�a s�ę
k�lkoma
słowam�/wrażen�am�/oczek�wa
n�am� z kursu

Odpow�edz przez forum dwóm kolegom z klasy. W ten sposób
zrozum�esz, co w�edzą na temat kursu � na pewno znajdz�esz c�ekawe

rzeczy. Ponadto koledzy z klasy odpow�edzą na twoje forum. M�łej
rozmowy!

Zap�sz temat dyskusj� � jej
przesłan�e.

Następn�e nac�śn�j
przyc�sk  <<Opubl�kuj na

forum>> 

Kl�kn�j przyc�sk  <<Zakończ
prezentację>> � przejdź do Forum.

I.

II.



Po zakończen�u wypełn�an�a formularza otrzymasz
potw�erdzen�e swojego wp�su. Umożl�w� to �nnym

uczn�om �nterakcję w utworzonym przez C�eb�e
temac�e.

III.

Aby wejść do dyskusj� zaproponowanych przez
�nnych, po prostu kl�kn�j �ch tytuł tematu

IV.

Po wybran�u tematu odpow�edz w wątku, kl�kając przyc�sk
<<Odpow�edz>>. Pojaw� s�ę ok�enko � nap�szesz swoją

w�adomość. K�edy skończysz, kl�kn�j <<Opubl�kuj na forum>>.



UZUPEŁNIJ MODUŁY KURSU

Proces nauk� obejmuje elementy gry polegające
na toku lekcj�, zadan�ach do wykonan�a,

przyznawan�u odznak za wykonane zadan�e,
zebran�u wszystk�ch odznak przez uczestn�ków

oraz uzyskan�u certyf�katu ukończen�a kursu.

Część teoretyczna kursu prezentowana jest w
form�e e-booka. Istn�eje p�ęć modułów kursu

głównego, z których każdy składa s�ę z k�lku
rozdz�ałów. Możesz naw�gować � zatrzymywać s�ę

na sekcjach, które uważasz za �nteresujące.

Tutaj możesz zobaczyć zawartość modułu
uporządkowaną według rozdz�ałów

Po zalogowan�u, zap�san�u s�ę � przejśc�u przez forum
możesz przejść do modułu teoretycznego!



Jeśl� jesteś bardz�ej w�zualny, masz możl�wość przeczytan�a
prezentacj� PowerPo�nt. Znajdz�esz prezentacje dla każdego

modułu.
C�esz s�ę kursem!

Jeśl� wol�sz w�deo/aud�o, zapraszamy do obejrzen�a
naszej prezentacj� w�deo tutaj:

 https://www.youtube.com/watch?v=0-XW7Fe3lAo
 

https://www.youtube.com/watch?v=0-XW7Fe3lAo


 ROZWIĄŻ QUIZY

Po każdej lekcj� następuje qu�z. Qu�z da c�
możl�wość sprawdzen�a swojego poz�omu w�edzy.

Jest 10 pytań w�elokrotnego wyboru z trzema
możl�wym� odpow�edz�am�. Tylko jeden jest

poprawny. Przeczytaj uważn�e � rozw�ąż test.

Masz 15 m�nut, aby odpow�edz�eć
na wszystk�e pytan�a.

Qu�zy są zaprojektowane jako
test s�atk� w�elokrotnego wyboru.

Kl�kn�j <<Rozpoczn�j próbę>>
� sprawdź swoją w�edzę

Jeśl� odpow�esz poprawn�e na w�ęcej n�ż 50%, uzyskasz pozytywny wyn�k �
otrzymasz odznakę. Jeśl� n�e udało c� s�ę os�ągnąć wyn�ku zal�czającego,

zachowaj spokój, jest jeszcze k�lka prób. Czytaj w swo�m temp�e!



Po zakończen�u wyb�erz  <<Wyśl�j wszystko � zakończ>>.
Następn�e odpow�edz� zostaną popraw�one � będz�esz mógł

zobaczyć, gdz�e popełn�łeś błąd.

W zależnośc� od uzyskanej oceny otrzymasz odznakę.
Następn�e możesz kontynuować kurs z następną

aktywnośc�ą.

Możesz ponown�e przystąp�ć do qu�zu, jeśl� n�e jesteś
zadowolony ze swojego wyn�ku lub jeśl� chcesz ponown�e
sprawdz�ć swoją w�edzę, nawet po uzyskan�u certyf�katu.

Aby to zrob�ć, po prostu wyb�erz  <<Ponów próbę>>.



Po każdym pomyśln�e zakończonym qu�z�e otrzymasz
pow�adom�en�e w prawym górnym rogu, a dostęp do n�ego

przen�es�e C�ę do sekcj� odznak zaktual�zowanej o Twoje nowe
os�ągn�ęc�a.

ZBIERZ SWOJE ZNACZKI

Znaczk� oznaczają pomyślne ukończen�e każdego modułu.
Rozw�ązan�e qu�zu z pozytywnym wyn�k�em daje C� nową
odznakę. Życzymy powodzen�a w zebran�u wszystk�ch 5

znaczków!
1. SENIOR NIEBIESKI INICJATOR
2. STARSZY ODKRYWCA ŻÓŁTY
3. STARSZY BADACZ
POMARAŃCZOWY
4. SENIOR BIAŁY EKSPERT
5. STARSZY ZŁOTY MISTRZ

Zdobądź w�ęcej w�edzy �
zdobądź wszystk�e

znaczk�!



PRZEKAZAĆ OPINIĘ

Wkład studentów jest n�ezbędny do ulepszan�a kursów!
Zapraszamy do wyrażen�a op�n�� na temat kursu

Użyj przyc�sków  <<Poprzedn�a strona>> � <<Prześl�j swoje
odpow�edz�>> aby wypełn�ć ank�etę � wypełn�ć pola.



POBIERZ CERTYFIKAT
Dotarłeś do końca kursu.

Gratulujemy przejrzen�a wszystk�ch modułów kursu
onl�ne � pomyślnego ukończen�a wszystk�ch m�sj�!

Teraz możesz pobrać bezpłatny certyf�kat ukończen�a
kursu w dwóch prostych krokach

Najp�erw wyb�erz
<<Pob�erz certyf�kat z kursu Wsp�eran�e osób starszych>>

Stąd możesz pobrać swój certyf�kat za pomocą
przyc�sku  <<Wyśw�etl swój certyf�kat>> 



MATERIAŁY BONUSOWE

Uczestn�cy, którzy pomyśln�e ukończyl� wszystk�e moduły kursu,
otrzymują dostęp do kompletnej prezentacj� prezentacj� Power

Po�nt, Praktycznego przewodnika dla facylitatorów SENIOR,
Wspieranie osób starszych. Przewodnik Praktyczny � Praktyczny

Przewodnik SENIOR dla Facylitatorów jako dodatek do �nnych
przydatnych mater�ałów edukacyjnych � scenar�uszy warsztatów

specjaln�e zaprojektowanych dla sen�orów � �ch trenerów

Aby pomóc nam ulepszyć kursy, wypełn�j ank�etę na
samym końcu.

Przeczytaj w�ęcej o projekc�e tutaj: 
 https://tra�n�ngclub.eu/sen�or/

Dz�ękujemy za udz�ał � mamy
nadz�eję, że zarówno

przewodn�k, jak � kurs były dla
C�eb�e pomocne.

https://trainingclub.eu/senior/
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