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1. DOSTĘPNOŚĆ MOBILNA  
 

Przeznaczenie Zwiększenie świadomości seniorów na temat trudności, jakie 
napotykają w korzystaniu z telefonu komórkowego. 

Czas 1 h - 1 h 30 min 

Grupa docelowa Edukatorzy dorosłych 
Opiekunowie 
Pedagodzy społeczni itp. 
 

Cele - Zrozumienie powodów, dla których starsi unikają korzystania z telefonów 
komórkowych 

- Dostarczenie wiedzy i narzędzi edukatorom, aby uczyli seniorów jak 
korzystać z telefonów komórkowych 

- Rozwijanie empatii edukatorów w zakresie problemów, z jakimi spotykają 
się seniorzy próbujący korzystać z telefonu komórkowego 
 

Materiały Różne rodzaje telefonów komórkowych (smartfony, klawiatura qwerty, 
normalna klawiatura itp.) 
Okulary do symulacji słabego widzenia 
Rękawice ogrodnicze 
Ciężarki na nadgarstki 
Stuki w uszach 
 

Etapy ułatwiania 1. Podziel uczestników na małe grupy i poproś ich o przeprowadzenie burzy 
mózgów na temat powodów, dla których starszym osobom trudniej jest 
korzystać z telefonu komórkowego (10-15 minut) 

2. Następnie w dużej grupie będą musieli przedstawić powody, które 
wymyślili. Prowadzący może dodać kilka powodów z proponowanej teorii 
w załączniku (5-10 min) 

3. Pary przeprowadzą symulację, w której, na zmianę, jedna osoba będzie 
odgrywała rolę osoby starszej, a druga będzie tą, która stara się pomóc i 
nauczyć, jak lepiej korzystać z telefonu. Osoba wcielająca się w rolę osoby 
starszej będzie musiała użyć okularów symulujących słabe widzenie, 
rękawic ogrodniczych, ciężarków na nadgarstki i kranów do uszu, aby 
zasymulować upośledzenie wzroku, słuchu i zmysłów, z jakimi mogą 
borykać się osoby starsze. Podczas tej symulacji będą musieli wykonać 
proste zadania związane z korzystaniem z telefonu komórkowego, takie 
jak: włączenie/wyłączenie, wykonanie/odebranie połączenia, wysłanie 
wiadomości, zrobienie zdjęcia, zwiększenie głośności, zwiększenie 
jasności, zwiększenie czcionki itp. 

4. Po odegraniu obu ról uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami i 
odczuciami, a także wyciągną wnioski na temat trudności, z jakimi borykają 
się starsi, próbując korzystać z telefonu komórkowego. (10-15 min) 

5. Na zakończenie sesji moderator może odtworzyć jeden lub oba filmy 
zaproponowane w referencjach. (3-5 min) 

 
Metody Burza mózgów  

Prezentacje 
Gra symulacyjna 



Odgrywanie ról 
Debriefing 

Ocena Podczas oceny uczestnicy zostaną podzieleni na 4 grupy i muszą wymyślić 
rozwiązania następujących problemów: 
 
Problem: Seniorzy mogą uważać, że nie potrzebują telefonu komórkowego do 
komunikacji z ludźmi. 
 
Problem: Telefon komórkowy staje się dokuczliwym źródłem robocallów, 
oszustów i telemarketerów. Seniorzy mogą wyłączyć telefon, aby ich uniknąć. 
 
Problem: Senior może być przytłoczony przez wszystkie aplikacje i ikony na 
ekranie telefonu. Może też uważać, że posiadanie telefonu jest zbyt 
skomplikowane i dlatego nie chce go używać. 
 
Problem: Małe ekrany i małe klawiatury są trudne w użyciu dla seniorów z 
problemami wzrokowymi i zręcznościowymi. Utrata słuchu również może 
utrudniać zrozumienie tego, co mówi się przez telefon. 
 

Referencje Jak uprościć korzystanie ze smartfona osobom starszym 
https://www.youtube.com/watch?v=ISFwOanG9WQ  
Jak skonfigurować smartfon dla starszych 
https://www.youtube.com/watch?v=eKipORIqv0U  
 

 

ZAŁĄCZNIK . PROPONOWANA TEORIA 

 

Osoby starsze często korzystają ze smartfonów, jednak napotykają podczas tego wiele problemów. 
Zrozumienie tych problemów może pomóc w nauczeniu osób starszych korzystania z technologii. 
Twórcy aplikacji mogą wziąć pod uwagę następujące punkty podczas tworzenia aplikacji, aby były one 
przyjazne również dla starszych użytkowników. 
 
Oto 7 problemów, z którymi borykają się osoby starsze podczas korzystania ze smartfonów. 
 
1. Nie potrafią prawidłowo stukać 
Po pierwsze, mają problem ze stukaniem. Stukanie jest podstawową operacją dla większości aplikacji, 
ale następujące problemy występują, gdy próbują stuknąć. 
Pchają się swoimi paznokciami 
Naciśnij zbyt mocno lub obszar palca dotykającego ekranu jest zbyt duży 
Nie mogą naciskać tam, gdzie celowali 
Ich palec ślizga się po dotknięciu ekranu 
Dotykają ekranu przez długi czas 
W efekcie mają problemy z nawigacją na ekranach smartfonów. Operacje inne niż stuknięcia, jak np. 
flipy, mogą być trudniejsze. 
Również w przypadku uwierzytelniania za pomocą odcisków palców lepszy może okazać się ręcznie 
naniesiony PIN, jeśli mają oni trudności z zarejestrowaniem swoich odcisków palców. 
 
2. Osoby starsze nie potrafią zlokalizować przycisków na ekranach smartfonów 
Dzisiejsze aplikacje na smartfony mają dużo płaskich projektów. Trudno więc powiedzieć, gdzie mogą 
nacisnąć lub co się dzieje po naciśnięciu. 

https://www.youtube.com/watch?v=ISFwOanG9WQ
https://www.youtube.com/watch?v=eKipORIqv0U


Nawet jeśli wyrażasz przycisk z ikoną, może być konieczne rozważenie, jak działa on razem z ikoną. Na 
przykład "< Back". 
Również starsze osoby mogą nie znać takich słów jak "edytować", "rejestrować" itp. Sformułowanie 
takie jak "napisz tekst" może być lepsze niż "edytuj". 
 
3. Przejścia między ekranami mogą ich zdezorientować 
Nawet jeśli nauczą się obsługiwać telefony. Mogą się zdezorientować, jeśli przejścia będą inne niż 
zwykle. Nie będą wiedziały, co zrobić w takich przypadkach. 
Rozważmy ten przykład: 
Aplikacja uruchamia się normalnie i jest gotowa do użycia. Czasami jednak sesja jest rozłączana i 
pojawia się ekran logowania. 
Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się samouczek, ale przy kolejnym już nie. 
 
4. Reklamy na smartfonach mogą dezorientować osoby starsze 
Gdy pojawi się reklama międzywyrazowa itp: 

• Różni się on od zwykłego przejścia na ekran 

• To ekran, którego nigdy nie widzieli 

• Więc są zdezorientowani. 
Dodatkowo mogą uważać, że banery reklamowe, które pojawiają się w stopce i innych miejscach są 
częścią aplikacji. 
 
5. Powiadomienia też mogą być mylące 
Powiadomienie o aplikacji wyświetla się w górnej części ekranu. Ale wyskakuje i znika po sprawdzeniu 
tekstu przez użytkownika. Mogą więc nie wiedzieć, jak sprawdzić ponownie. 
Jeśli stukną w powiadomienie, trafiają na inną aplikację. Wtedy będą zdziwieni, bo odpowiada to 
poprzedniej kwestii, ponieważ przejście ekranu jest inne. 
 
6. Nie pamiętają danych do logowania 
Nie pamiętają danych do logowania i konta, z którego korzystają w poszczególnych serwisach, np. 

• Identyfikator konta 

• Konto Google 

• Konto na Facebooku 

• Uchwyty na Twitterze itp. 

• Powoduje to u nich problemy przy logowaniu itp. 
 
7. Trudno jest zapamiętać słowa i pojęcia 
Z powodu słabej pamięci mogą nie pamiętać pojęć, nawet jeśli były wielokrotnie uczone. 
 
Dodatki 
Zbyt wiele kart przeglądarki jest otwartych 
Czasami kończy się to otwarciem wielu kart w przeglądarce do tego stopnia, że ulega ona awarii lub 
nie można otworzyć więcej kart. 
Mogą nie znać koncepcji zakładek/okien. Mogą też nie wiedzieć, jak zamykać okna. Zdarza się to 
rzadziej, jeśli strony mają prosty design. 
 
Wniosek 
To niektóre z problemów, z jakimi borykają się osoby starsze podczas korzystania ze smartfonów. 
Twórcy aplikacji mogą wziąć je pod uwagę podczas tworzenia aplikacji skierowanych do starszej grupy 
odbiorców. Osoby zajmujące się edukacją również mogą uznać je za przydatne. 
 
  



2. ŚWIAT APLIKACJI 
 

Przeznaczenie Zwiększenie świadomości na temat trudności, jakie napotykają seniorzy w 
zrozumieniu i korzystaniu z aplikacji 

Czas 1h 30 min - 2h 

Grupa docelowa Edukatorzy dorosłych 
Opiekunowie 
Pedagodzy społeczni itp. 

Cele - Zrozumienie powodów, dla których starsi unikają korzystania z telefonów 

komórkowych APPs 

- Dostarczanie wiedzy i narzędzi edukatorom, aby uczyli seniorów jak 

korzystać z APPs 

- Rozwijanie empatii edukatorów w zakresie problemów, z jakimi borykają 

się seniorzy próbujący korzystać z APP. 

Materiały Smartfony 
Projektor wideo 
 

Etapy ułatwiania 1. Podziel uczestników na małe grupy i poproś ich o przeprowadzenie 

burzy mózgów na temat tego, jak aplikacje APP mogą pomóc osobom 

starszym w ich codziennym życiu (10-15 minut). 

2. Następnie w dużej grupie będą musieli przedstawić swoje pomysły (np. 

poprawa życia społecznego, zdrowia, budżetu, rozrywki itp.) Prowadzący 

może dodać kilka innych pomysłów z 2 stronnd z odnośników (5-10 min) 

3. Następnie, w tych samych grupach, będą musieli znaleźć najlepsze APP 

dla każdej potrzeby i przygotować krótką prezentację (PowerPoint, 

Canva itp.) na temat korzyści i funkcji każdego APP. Prowadzący może 

dodać kilka APP z proponowanej teorii w załączniku (30 min) 

4. Po tym jak grupy skończą swoje prezentacje, będą musiały przedstawić 

je dużej grupie 

5. Na zakończenie sesji, w grupach, będą musieli wymyślić kilka wskazówek 

i trików, jak przekonać starszych do korzystania z APP i jak lepiej nauczyć 

ich korzystania z APP. Prowadzący może dodać niektóre APP z 

proponowanej teorii w załączniku (30 min) 

Metody Burza mózgów  
Prezentacje 
Debriefing 

Ocena Pytania otwarte 
Proponowane pytania: 
 
Dlaczego starsi muszą korzystać z APP?  
Jak APP może poprawić ich życie?  
Jak przekonać starszych do korzystania z APP?  
Jakie są najlepsze metody, aby nauczyć ich korzystania z konkretnego APP?  
 



Referencje Aplikacje na smartfony dla osób starszych do wykorzystania w czasie izolacji 
podczas pandemii COVID-19 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7234684/ - 15 aplikacji na 
smartfony dla osób starszych do wykorzystania w czasie izolacji podczas 
pandemii COVID-19 
Najlepsze aplikacje dla seniorów 
https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/top-8-mobile-apps-active-
seniors/  
Dlaczego niektórzy starsi ludzie odrzucają technologie cyfrowe 
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180312091715.htm#:~:tex
t=Podsumowanie%3A,technologii%2C%20a%20nowe%20badanie%20ujawni
a. 
 

 

ZAŁĄCZNIK . PROPONOWANA TEORIA 

 

Według Eurostatu, w UE 87 proc. osób w wieku 75 lat i więcej nigdy nie korzystało z internetu. 
Seniorzy często zmagają się z obniżoną reaktywnością, co utrudnia im nadążanie za szybko 
rozwijającą się technologią, np. platformami wykorzystującymi powiadomienia. 9 proc. seniorów w 
wieku 75 lat lub starszych ma poważne upośledzenie wzroku, a 18 proc. poważne ograniczenia 
słuchu w UE (Eurostat, 2017). 
Seniorzy i technologia 

● Wielu seniorów zmaga się z ekranami dotykowymi ze względu na schorzenie zwane 
skórzastymi palcami. 

● Wielu seniorów doświadcza ograniczonej mobilności i niższych dochodów, co sprawia, że 
osobiste spotkania z przyjaciółmi są trudniejsze. 

● Opanowanie nowej technologii jest często skomplikowane, ponieważ seniorzy nie mają 
doświadczenia w korzystaniu z technologii, które mogłoby posłużyć jako punkt odniesienia. 
Seniorzy mają zazwyczaj mniejszy zakres odniesienia, który umożliwia im przyswajanie nowej 
wiedzy. 

● Liczby z SSB pokazują, że 83% seniorów w wieku 64-74 lat korzysta z internetu co tydzień lub 
częściej. 

● Social Isolation in The UK, dane pokazują, że osoby izolowane społecznie są 3,5 raza bardziej 
narażone na objęcie ich opieką stacjonarną finansowaną przez władze lokalne. 

● 96% seniorów w wieku powyżej 67 lat posiada telefon komórkowy, ale mniej niż połowa 
posiada smartfon (dane z 2014 roku). 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7234684/%20-%2015%20Smartphone%20Apps%20for%20Older%20Adults%20to%20Use%20While%20in%20Isolation%20During%20the%20COVID-19%20Pandemic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7234684/%20-%2015%20Smartphone%20Apps%20for%20Older%20Adults%20to%20Use%20While%20in%20Isolation%20During%20the%20COVID-19%20Pandemic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7234684/%20-%2015%20Smartphone%20Apps%20for%20Older%20Adults%20to%20Use%20While%20in%20Isolation%20During%20the%20COVID-19%20Pandemic
https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/top-8-mobile-apps-active-seniors/
https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/top-8-mobile-apps-active-seniors/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180312091715.htm#:~:text=Summary%3A,technologies%2C%20a%20new%20study%20reveals
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180312091715.htm#:~:text=Summary%3A,technologies%2C%20a%20new%20study%20reveals
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180312091715.htm#:~:text=Summary%3A,technologies%2C%20a%20new%20study%20reveals


3. ZACHOWAJ OSTROŚĆ UMYSŁU  
 

Przeznaczenie Zmotywuj dorosłych do utrzymania ostrości umysłu. Daj im kilka 
zabawnych i łatwych ćwiczeń mózgu, które można wykonać w zaciszu 
własnego domu lub w czasie wolnym. 
 

Czas 1h 30 min 

Grupa docelowa Osoby starsze, personel pracujący z seniorami. 

Cele - Promowanie łatwych i zabawnych ćwiczeń mózgu, aby zachować ostrość 
umysłu seniorów 

- Uświadom sobie korzyści płynące z podejmowania wyzwań, robienia 
nowych rzeczy i uczenia się, aby zachować ostrość umysłu 

Materiały Smartfon lub laptop podłączony do internetu 
Blogi arkuszowe: papier A3 i A4, markery, kredki, kolorowe ołówki 
Sala lekcyjna lub szkoleniowa 
Wolontariusze do nadzorowania działań 

Etapy ułatwiania  
● Wprowadzenie: 15 minut 

Osoby o lepszym stanie zdrowia w zakresie układu krążenia, które były bardziej 
aktywne fizycznie i umysłowo, przyjęły zdrowe nawyki żywieniowe, nie palą 
papierosów, a alkohol piją z umiarem, są średnio mniej narażone na rozwój 
demencji. 
Wyjaśnij grupie cele i przeznaczenie warsztatu i daj im wprowadzenie do tego, 
jak mogą zachować ostrość umysłu w miarę starzenia się. 
Na przykład: 

Bądź aktywny fizycznie: Twój mózg potrzebuje dobrej dostawy tlenu i 

składników odżywczych, aby dobrze funkcjonować. 

Pozostań zaangażowany społecznie: Osoby aktywne społecznie są 

mniej narażone na rozwój zaburzeń poznawczych. 

Postaw wyzwanie swojemu mózgowi: Uczenie się przez całe życie i 

edukacja są dobre dla zdrowia mózgu i obniżają ryzyko rozwoju 

demencji 

Postawa: Zarządzaj stresem i nastawieniem na teraźniejszość: 

Przewlekły stres ma strukturalny i funkcjonalny wpływ na hipokamp - 

morską część mózgu istotną dla tworzenia wspomnień. 

Dostosuj swój styl życia, aby chronić swój mózg  

 

● Ćwiczenia mózgu 60 min 

Utwórz małe grupy [3 - 4 osoby] i daj im kilka zadań do wykonania. 

Niech wybiorą "nauczyciela na jeden dzień", który będzie notował 

wrażenia grupy i koordynował działania. 

Przełączenie rąk  

Przełączanie rąk to świetne ćwiczenie dla mózgu. Jeśli jesteś 
leworęczny, spróbuj używać niedominującej prawej ręki do wszystkich 
codziennych czynności. Przełączaj ręce, gdy myjesz zęby, jesz posiłki, 



piszesz, a nawet gdy używasz myszki komputerowej. Używanie 
niedominującej ręki zwiększa aktywność mózgu. 
Za pomocą kartki papieru przedstaw grupie wynik swoich osiągnięć. 
Zrób małą przerwę po przejściu do następnego zadania  
Wykonuj zadania do tyłu lub do góry nogami 
Mogą to być te same grupy lub nowe grupy. Niech wybiorą 

"nauczyciela na jeden dzień", który będzie notował wrażenia grupy i 

koordynował działania. 

Oglądanie rzeczy do góry nogami lub do tyłu jest bardzo stymulujące 
dla Twojego mózgu. Możesz połączyć się ze swoim wewnętrznym 
Leonardo da Vinci i opanować pisanie lustrzane (zdolność pisania do 
tyłu). Zabawa i wyzwanie, wykonywanie zadań do góry nogami lub do 
tyłu jest bardzo wymagające dla Twojego mózgu. 
Użyj trochę papieru A4 i kolorowych ołówków, aby zaprezentować 
swoje arcydzieło.  
Zrób małą przerwę po przejściu do następnego zadania  
Naucz się nowego języka 
Mogą to być te same grupy lub nowe grupy. Niech wybiorą 

"nauczyciela na jeden dzień", który będzie notował wrażenia grupy i 

koordynował działania. 

Wybierz język, coś, czego zawsze chciałeś się nauczyć, i zacznij się 
uczyć. 
Do tej aktywności potrzebny jest smartfon o laptop podłączony do 
internetu. Jedna z grup będzie przez jeden dzień nauczycielem i 
poprowadzi kurs i poprosi każdego członka grupy o powtórzenie zdań 
lub słów. Grupa nauczy się kilku słów i zaprezentuje innym grupom, 
czego się nauczyła.  
https://app.mondly.com/home  

Zrób małą przerwę po przejściu do następnego zadania  
Narysuj mapę z pamięci  

Ta czynność może być wykonana, jeśli masz jeszcze czas.  
Poproś grupę o podzielenie się na małe grupy [3-4 osoby]. Najlepiej z 

tego samego miejsca zamieszkania. Niech wybiorą "nauczyciela na 

jeden dzień", który będzie notował wrażenia grupy i koordynował 

działania. 

Zadanie polega na narysowaniu mapy na kartce papieru [A2 A3, 
najlepiej]. Tematem może być: jak dojechać na miejsce szkolenia z 
hotelu/domu/dworca kolejowego. Mapa okolicy musi zawierać jakieś 
budynki/parki/specjalne miejsca, które pamiętasz/rzeczy/ludzi, 
których widziałeś jadąc na miejsce szkolenia. 
Arcydzieło sztuki, przedstawić inne grupy.  

1. Podsumowanie: 15 min. 

Zapytaj grupę o ich wypełnienia i o to, jak ważne jest utrzymanie ostrości 
naszych mózgów. 
 

https://app.mondly.com/home


Metody Ta część będzie oparta na aktywnym uczestnictwie, ćwiczeniach 
warsztatowych i projektach zespołowych. Prezentacje, dyskusje, warsztaty 

Ocena Ocena oparta na wynikach 

Referencje Zdrowie mózgu w starszym wieku: przewodnik dla nauczycieli 
https://acl.gov/sites/default/files/news%202016-
10/BrainHealthEducatorGuide.pdf  
Jak utrzymać ostrość umysłu? 
https://www.futurelearn.com/info/courses/ssa-sandbox/0/steps/11802  
Zachowaj bystry umysł w każdym wieku 
https://www.mercycare.org/app/files/public/168442ba-38c3-4aa2-8226-
8a19a5a7592e/EAP-May-2014-Keep-Your-Mind-Sharp-At-Any-Age.pdf 
Popraw swoją pamięć 
https://www.instituteofwater.org.uk/wp-
content/uploads/2020/02/IMPROVE-YOUR-MEMORY.pdf 
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Uczenie się w rzeczywistości generuje nowe komórki mózgowe, wzbogacając sieci mózgowe i 
otwierając nowe drogi, które twój mózg może wykorzystać, aby ominąć uszkodzenia. Stawianie sobie 
wyzwań, robienie nowych rzeczy i uczenie się są niezbędne dla zdrowia mózgu. Możesz stawiać 
wyzwania swojemu mózgowi na wiele sposobów; nie muszą to być tylko krzyżówki i Sudoku. 
 

  

https://acl.gov/sites/default/files/news%202016-10/BrainHealthEducatorGuide.pdf
https://acl.gov/sites/default/files/news%202016-10/BrainHealthEducatorGuide.pdf
https://www.futurelearn.com/info/courses/ssa-sandbox/0/steps/11802
https://www.mercycare.org/app/files/public/168442ba-38c3-4aa2-8226-8a19a5a7592e/EAP-May-2014-Keep-Your-Mind-Sharp-At-Any-Age.pdf
https://www.mercycare.org/app/files/public/168442ba-38c3-4aa2-8226-8a19a5a7592e/EAP-May-2014-Keep-Your-Mind-Sharp-At-Any-Age.pdf
https://www.instituteofwater.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/IMPROVE-YOUR-MEMORY.pdf
https://www.instituteofwater.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/IMPROVE-YOUR-MEMORY.pdf


4. ROZUMIENIE LEKÓW  
 

Przeznaczenie Uświadomić problemy związane z brakiem wiedzy na temat leków, które 
przyjmują Seniorzy i pokazać kiedy i jak mogą przyjmować każdy z nich 
bez skutków ubocznych. 
 

Czas 1 h 30 min 

Grupa docelowa Seniorzy (65 lat i więcej) 

Cele Zastanów się, jak ważne jest zrozumienie leków, które wprowadzamy do 
naszego organizmu i jak bycie poinformowanym o naszych lekach pomaga 
nam chronić nasze zdrowie  
Przeprowadzić interaktywne zajęcia mające na celu poznanie pozytywnych i 
negatywnych rzeczy dotyczących leków, które zazwyczaj przyjmują 
codziennie.  
 

Materiały Smartfon lub laptop podłączony do internetu 
Blogi arkuszowe: papier A3 i A4, markery, kredki, kolorowe ołówki 
Sala lekcyjna lub szkoleniowa 
Wolontariusze do nadzorowania działań 

Etapy ułatwiania 1. Wprowadzenie: 15 min. 

Kiedy bierzesz receptę, czy wiesz dokładnie, co bierzesz i dlaczego? 
Przedyskutuj znaczenie zrozumienia leków, które wprowadzamy do naszego 
organizmu i jak bycie poinformowanym o naszych lekach pomaga nam 
chronić nasze zdrowie. 
 
2. Burza mózgów: 25 min 

Zacznij od stworzenia małych grup składających się z 3-4 osób. Niech wybiorą 
"nauczyciela na dzień", który będzie notował wrażenia grupy i koordynował 
działanie. Każdy "nauczyciel na dzień" zacznie zadawać pytania dotyczące 
leków, dając im czas na wspólną dyskusję. 

● Jak nazywa się ten lek? 

● Dlaczego muszę to brać? 

● Kiedy i jak należy go przyjmować? Z wodą? Z jedzeniem? Na pusty 

żołądek? 

● Jaką dawkę należy przyjąć? Co należy zrobić w przypadku pominięcia 

dawki? 

● Jakie działania niepożądane mogą być spowodowane lekiem? O 

których z nich należy powiadomić lekarza? 

● Czy są jakieś pokarmy lub leki, których powinienem unikać podczas 

stosowania tego leku? 

● Czy ten lek zmieni sposób działania moich innych leków?  

3. Konkurs na plakat: 20 min 

Nauczyciel na jeden dzień", który będzie notował wrażenia grupy i 
koordynował działanie we współpracy ze wszystkimi członkami grupy, 



stworzy plakat [A3] z najważniejszymi wnioskami. Użyjcie różnych kolorów i 
technik. 
Plakat zostanie zaprezentowany uczestnikom warsztatów. 
 
4. Czytanie/dyskusja: 15 min. 

Zmień grupy [3-4 osoby]. Niech wybiorą "nauczyciela na jeden dzień", który 
będzie notował wrażenia grupy i koordynował działanie. Grupa z nadzorem 
"nauczyciela na dzień" skomentuje je w kolejnym akapicie:  
"Leki odgrywają ważną rolę w zarządzaniu chorobą, ale mogą być również 
dość szkodliwe, jeśli są przyjmowane nieprawidłowo. Nie wystarczy wiedzieć, 
że dwa razy dziennie przyjmuje się niebieską kapsułkę i żółtą tabletkę. Musisz 
znać nazwy swoich recept i rozumieć ważne szczegóły dotyczące ich działania. 
Na przykład, niektóre leki mogą wchodzić w złe interakcje z pewną żywnością, 
innymi lekami, a nawet suplementami diety i mogą sprawić, że będziesz 
bardzo chory. Poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się o przepisanym Ci 
leczeniu. Twój lekarz lub farmaceuta mogą pomóc odpowiedzieć na te 
pytania - nie wahaj się pytać!" 
Czy zgadzasz się z tym czy nie? 
Swoje uwagi przedstawi "nauczyciel na jeden dzień". 
 
Internet: Zastosowanie, korzyści i zagrożenia związane z aspiryną 
5. Internet: 25 min 

Zmieniajcie grupy [3-4 osoby] i każcie im szukać na temat: Zastosowanie, 
korzyści i zagrożenia związane z aspiryną. 
Niech wybiorą "nauczyciela na jeden dzień", który będzie notował wrażenia 
grupy i koordynował działania.   

Grupa powinna omówić : 
● Ryzyko i środki ostrożności 

● Działania niepożądane 

"Nauczyciel na jeden dzień" podsumuje odpowiedzi na następujące pytanie: 
Czy uczestnicy grupy byli świadomi? 

6. Podsumowanie: 10 min. 

Zapytaj grupę o ich wypełnienia i o to, jak ważna jest informacja o naszych 
lekach, która pomoże nam chronić nasze zdrowie. 
 

Metody Ta część będzie oparta na aktywnym uczestnictwie, ćwiczeniach 
warsztatowych i projektach zespołowych. Prezentacje, dyskusje, warsztaty 

Ocena Ocena oparta na wynikach 

Referencje Znaczenie zarządzania i rozumienia swoich leków 
https://www.healthymepa.com/2019/11/04/the-importance-of-managing-
and-understanding-your-medication/  
Zrozumieć swoje leki 
http://healthcareathome.ca/mh/en/Documents/UnderstandingYourMedicati
on-MyStory-2017.pdf  
Nowy plan ograniczenia szkód wynikających ze zbyt dużej ilości leków u osób 
starszych 

https://www.healthymepa.com/2019/11/04/the-importance-of-managing-and-understanding-your-medication/
https://www.healthymepa.com/2019/11/04/the-importance-of-managing-and-understanding-your-medication/


https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2018/12/11/new-plan-to-
cut-harm-from-too-much-medicines-in-older-people.html  
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Musisz znać nazwy swoich recept i rozumieć ważne szczegóły dotyczące ich działania. Na przykład, 
niektóre leki mogą wchodzić w złe interakcje z pewną żywnością, innymi lekami, a nawet 
suplementami diety i mogą sprawić, że będziesz bardzo chory.   

https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2018/12/11/new-plan-to-cut-harm-from-too-much-medicines-in-older-people.html
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2018/12/11/new-plan-to-cut-harm-from-too-much-medicines-in-older-people.html


 

5. FAŁSZYWE ARGUMENTY 
 

Przeznaczenie Ten warsztat został zaprojektowany tak, aby pomóc zidentyfikować i 
wskazać fałszywe argumenty i błędy logiczne w przemówieniach, debatach 
i rozmowach, gdziekolwiek się pojawią. Celem jest rozwinięcie u 
uczestników krytycznego myślenia poprzez doświadczalne uczenie się na 
temat fałszywych argumentów, które są wszechobecne. 
 

Czas 2h 30 min  

Grupa 
docelowa 

Młodzież 14+ 
Dorośli 
Seniorzy 
Minimum 4 (Najlepiej, aby była to zawsze liczba parzysta) 

Cele -Zidentyfikuj  8 podanych błędnych argumentów 
-Znajduj  je w wypowiedziach, artykułach, dyskusjach, reklamach itp. 
-Myśl  krytycznie 
-Przekonać  innych 

Materiały Długopisy, stoły, krzesła, arkusz A3, kolorowe post-it, 2x4 wydrukowane arkusze 
zawierające 2 różne fałszywe argumenty, 8 wydrukowanych quizów oceniających 

Etapy 
ułatwiania 

● Podziel treść materiału szkoleniowego i proces uczenia się na kilka części. 

Przydziel treści nauczania grupom uczestników: po 2 argumenty fałszywe na 

arkusz, a więc 8 argumentów do poznania i opanowania na koniec sesji. 

 
● Pierwszy krok (5-10 min): odkrywanie zawartości arkusza 

Uczestnicy są zebrani w grupach Jigsaw. Każdy uczestnik wokół tego samego 
stołu posiada jedną część kursu w arkuszu (użyj innego koloru na każdym 
arkuszu, każdy arkusz zawiera opis 2 różnych błędnych argumentów) 

 

 
 

Treść arkuszy wykorzystywanych w tym warsztacie: 
Odwołanie się do autorytetów / Anegdotyczne 

Odwołanie się do emocji / Strawman 

Odwołanie się do natury / Fałszywy dylemat 
Bandwagon / Śliski stok 

 
Każdy uczestnik odczytuje w ciszy treść swojej kartki 

 
● Drugi etap (15-20 min): dyskusja ekspertów 

Uczestnicy są gromadzeni przez grupę ekspertów (patrz zdjęcie poniżej): 

celem jest opanowanie zawartości ich konkretnego arkusza. W tym celu będą 

dyskutować, wymieniać się, robić notatki, wymyślać nowe przykłady itp. 



Prowadzący wspominają uczestnikom, że po tym etapie zostaną uznani za 

"ekspertów" od swojego arkusza i będą musieli być w stanie wyjaśnić swoje 

2 błędne argumenty innym uczestnikom, którzy nie mieli tego samego 

arkusza. 

 

 
 
 
● Trzeci krok (20-30 min): dzielenie się wiedzą 

Początkowe grupy Jigsaw (krok 1) zostają zreformowane (patrz rysunek 
poniżej). Celem jest teraz, aby każda z tych grup wspólnie opanowała treść 
każdego z arkuszy. Każdy "ekspert" musi wyjaśnić arkusz pozostałym członkom 
swojej grupy i przeszkolić ich. 

 

 
 

● Czwarty etap (30-40 min): wspólne tworzenie produktów/działań 

Każda grupa Jigsaw stworzy i wykona wspólne zadanie/aktywność, aby 
wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Celem jest użycie i zidentyfikowanie 
fallicznych argumentów, aby upewnić się, że są one dobrze rozumiane przez 

wszystkich. 

 
Przykładowe zadania/działania: 

- Zorganizuj debatę na określony temat (np.: "Starsi ludzie są ciężarem w 

dzisiejszym społeczeństwie") i uzasadnij swoje poglądy używając 
najbardziej błędnych argumentów. 

- Obrona projektu ustawy przy użyciu najbardziej fałszywych 
argumentów (np.: "tylko osoby poniżej 50 roku życia mogą posiadać 

psa") 

- Wyobraź sobie reklamy produktów używające najbardziej fallicznych 

argumentów (ex: chwytliwe hasła dla produktu przeznaczonego dla 
starszych leniwców dodaj itp.) 

- Rozpoznawanie błędnych argumentów w różnych materiałach i 
przykładach zaczerpniętych z rzeczywistych stron 
internetowych/mediów/reklam/ itp. 

 
● Quiz oceniający (20 min) (patrz "ocena" poniżej) 

 
● Debriefing (20 - 30 min) 

Wyjaśnij grupie cel i przydatność metodologii warsztatów 
Wyjaśnij podstawy metodyki i koncepcji edukacji popularnej 



Odpowiedz na pytania uczestników 

Zapytaj o opinie uczestników 
 

Metody Collaborative learning "Jigsaw Workshop" Elliota Aronsona z 1971 r. 
Debriefing 

Ocena Kwestionariusz z otwartymi odpowiedziami dla uzyskania informacji zwrotnej 

Cel: zidentyfikować błędne argumenty użyte w każdym z podanych przykładów  

Korekta zbiorcza (10 min) 
Poproś uczestników o zapisanie swoich opinii na temat warsztatu w arkuszu 
ewaluacyjnym. 

Referencje https://yourlogicalfallacyis.com/ 
Internetowa Encyklopedia Filozofii, Upadki 
https://iep.utm.edu/fallacy/#:~:text=Jedna%20widocznie%20akceptowana%20d
efinicja%20definiuje,być%20znana%20przez%20arguera.  
Ronald L. Hall, Uniwersytet Stetson, Rozpoznawanie błędów. 
https://www.stetson.edu/artsci/philosophy/media/E.%20Chapter%204.pdf 
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Fałszywki  
Falicz to rodzaj błędu w rozumowaniu. Lista rodzajów błędów, które można znaleźć w argumentacji 
jest bardzo szeroka. Fałszywe argumenty nie powinny być przekonujące, ale zbyt często są. Fałszywki 
mogą być tworzone nieświadomie, lub mogą być tworzone celowo, aby oszukać innych ludzi. 
Zdecydowana większość powszechnie identyfikowanych fallacies dotyczy argumentów, choć 
niektóre dotyczą jedynie wyjaśnień, definicji lub innych wytworów rozumowania. Niekiedy termin 
"fałsz" jest używany jeszcze szerzej, by wskazać na każde fałszywe przekonanie lub przyczynę 
fałszywego przekonania. 
  

https://yourlogicalfallacyis.com/
https://iep.utm.edu/fallacy/#:~:text=One%20widely%20accepted%20definition%20defines,be%20known%20by%20the%20arguer
https://iep.utm.edu/fallacy/#:~:text=One%20widely%20accepted%20definition%20defines,be%20known%20by%20the%20arguer
https://www.stetson.edu/artsci/philosophy/media/E.%20Chapter%204.pdf


6. ŚWIATOWA KAWIARNIA  
 

Przeznacze
nie 

Stworzenie rozmowy "World Coffee", która stymuluje odważne rozmowy i 
zbiorową inteligencję grupy 

Czas 1 h 30 min 

Grupa 
docelowa 

Seniorzy 
Dorośli 
Młodzież 16+ 

Cele - gromadzenie zbiorowej wiedzy na temat doświadczeń lub pomysłów 

dotyczących danego zagadnienia 

- generowanie nowych pomysłów 

- współpraca i tworzenie sieci 

- Nauka stosowania siedmiu zasad i korzyści z nich płynących 

- Doskonalenie umiejętności zbiorowego słuchania  

- Ćwiczenie aktywnego słuchania, umiejętności współpracy i wzajemnego 

szacunku dla pomysłów innych osób 

 
Materiały Sala aktywności wyposażona w stoły i krzesła, poczęstunek, kawę & przekąski. 

Etapy 
ułatwiania 

1. Podziel uczestników na małe grupy  
 

2. Stwórz kawiarnię, albo w prawdziwej kawiarni, albo w pomieszczeniu, które 
ma ją przypominać, tak aby uczestnicy siedzieli wokół małych stolików z 
obrusami i herbatą, kawą i innymi napojami. 

 
3. Zapewnij uczestnikom długopisy i zachęcaj ich do rysowania i zapisywania 

rozmów na papierowych obrusach, aby uchwycić płynące pomysły w miarę 
ich pojawiania się. 

 
4. Rozpocznij każdą rundę od konkretnego pytania, jednego dla każdego 

stolika. Wybór pytania (pytań) jest kluczowy dla sukcesu wydarzenia; ogólnie 
rzecz biorąc, warto sformułować pytania w sposób pozytywny i otwarty, aby 
umożliwić konstruktywną dyskusję. Te same pytania mogą być użyte w kilku 
rundach lub mogą się nawzajem uzupełniać. Jeśli uczestnicy nie uznają pytań 
za inspirujące do dyskusji, wydarzenie prawdopodobnie nie będzie udane, 
dlatego dobrym rozwiązaniem może być opracowanie pytania wspólnie z 
niektórymi z planowanych uczestników. 

 
5. Uczestnicy omawiają pytania przy swoim stoliku, po upływie wyznaczonego 

czasu przechodzą do nowego stolika/grupy w celu przeprowadzenia nowej 
rundy dyskusji.  

 
6. Jeden uczestnik (gospodarz stołu) pozostaje i przed nową rundą 

podsumowuje nowo przybyłym uczestnikom poprzednią rozmowę. 
 

7. Na koniec procesu główne idee są podsumowywane na sesji plenarnej i 
omawiane są możliwości dalszych działań. 



 

Metody Dyskusja 
Debata 
Debriefing 

Ocena Kwestionariusz oceny w celu zebrania informacji zwrotnej i wniosków każdego 
uczestnika z doświadczenia. 

Referencje  Historia metodologii World Cafè 
 http://theworldcafe.com/about-us/history/ 

Siedem zasad projektowania 
 http://theworldcafe.com/key-concepts-resources/design-principles/ 

World Cafè 
 https://www.involve.org.uk/resources/methods/world-
cafe#:~:text=The%20World%20Cafe%20jest%20a,otwarty%20na%20rozmowy%20d
o%20takiego%20miejsca. 
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Metoda World Café 
Metoda World Cafè została wymyślona przez Juanitę Brown i Davida Isaacsa w 1995 roku. 
World Café to strategia współpracy, która wymaga od uczestników zaangażowania się w dyskusje w 
wielu małych grupach. W ramach tej strategii grupy uczestników siedzą przy "kawiarnianych stolikach" 
i dyskutują nad podpowiedzią lub pytaniem zadanym przez moderatora. 
Dyskusja odbywa się przy okrągłych stołach w trakcie kilku rund po 20-30 minut, w których poruszają 
się różne stoliki, a atmosfera kawiarni ma umożliwić prowadzenie bardziej zrelaksowanych i otwartych 
rozmów. 
Dzięki przemieszczaniu się uczestników po sali, rozmowy przy każdym stole są wzbogacane o pomysły 
z innych stołów, co prowadzi do powstania zbiorowej inteligencji. 
Ideą tego przedsięwzięcia jest stworzenie przestrzeni wspierającej "dobrą rozmowę", gdzie każdy 
może porozmawiać o sprawach, które są dla niego ważne. 
Metoda ta opiera się na założeniu, że ludzie mają już w sobie mądrość i kreatywność, które pozwalają 
im stawić czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom i opiera się na dwóch kluczowych zasadach: 

- ludzie chcą rozmawiać razem o sprawach, które są dla nich ważne 
- a jeśli to zrobią, mogą stworzyć zbiorową siłę. 

Proces ten wyróżnia siedem podstawowych zasad projektowania.  
 
 
Siedem zasad projektowania 
Poniższe siedem zasad projektowania World Café to zintegrowany zestaw idei i praktyk, które 
stanowią podstawę wzorca ucieleśnionego w procesie World Café:  
 

1. Wyjaśnienie kontekstu - do czego odnosi się kawiarnia. 
 

2. Stworzenie gościnnej przestrzeni - ciepłego, przyjemnego otoczenia, z naturalnym światłem, 
wygodnymi krzesłami, jedzeniem i poczęstunkiem. Takie tempo to także "bezpieczna" 
przestrzeń - w której każdy czuje się swobodnie, może myśleć i wyrażać swoje zdanie. 
 

http://theworldcafe.com/about-us/history/
http://theworldcafe.com/key-concepts-resources/design-principles/
https://www.involve.org.uk/resources/methods/world-cafe#:~:text=The%20World%20Cafe%20is%20a,open%20conversations%20to%20take%20place
https://www.involve.org.uk/resources/methods/world-cafe#:~:text=The%20World%20Cafe%20is%20a,open%20conversations%20to%20take%20place
https://www.involve.org.uk/resources/methods/world-cafe#:~:text=The%20World%20Cafe%20is%20a,open%20conversations%20to%20take%20place


3. Eksplorowanie ważnych pytań - pytań istotnych dla rzeczywistych problemów grupy, 
mocnych pytań, które przyciągają kolektywną energię oraz pobudzają do zrozumienia i 
działania. 
 

4. Zachęcaj wszystkich do udziału - wszyscy uczestnicy powinni wnieść swój wkład do 
rozmowy. Każdy uczestnik kawiarenki reprezentuje aspekt różnorodności całego systemu; 
każda osoba ma szansę podłączyć się do rozmowy, co pozwala na udostępnienie 
wewnętrznej inteligencji grupy. 

 
5. Łączenie różnych punktów widzenia - tworzenie "wspólnej przestrzeni wizualnej" za 

pomocą markerów i arkuszy umieszczonych na stole, rysowanie pojawiających się 
pomysłów. Czasami wspólnie stworzone obrazy mogą być warte nawet tysięcy słów, 
ilustrując związki między pomysłami. 

 
6. Zbiorowe słuchanie i obserwowanie wzorców - każda osoba jest zaproszona do 

wyraża się autentycznie, a ci, którzy uważnie słuchają, mogą budować na tym, co zostało 
powiedziane. 

 
7. Dzielenie się wspólnymi odkryciami - łączenie rozmów przy stołach. 

Grupy przy stolikach w ciągu kilku minut analizują omawiane pomysły, wydobywając istotne 
informacje. 

  



 

7. SENIORZY ZAANGAŻOWANI SPOŁECZNIE  
 

Przeznaczenie Aby seniorzy dzięki wsparciu społecznemu i technologii pokonywali 
codzienne problemy i czuli się bardziej pomocni w społeczeństwie 

Czas 2h 
Spidergram: 15 min. 
World Café: 40 min 
Nauczyciel na dzień: 1 h 
Ocena: 5 min. 

Grupa docelowa Seniorzy (dorośli 65+) 

Cele - Stworzenie integracyjnej przestrzeni, w której seniorzy odzyskują poczucie własnej 
wartości 
- Sprawić, aby znaleźli rozwiązania swoich problemów i byli otwarci na otrzymanie 
pomocy  
- Aby czuli się przydatni w społeczeństwie dzięki posiadanym umiejętnościom i 
doświadczeniu 

Materiały Papiery, Flipchart, Post-its, Markery 

Etapy ułatwiania Spidergram 
Każdy uczestnik napisze na karteczce post-it pozytywny aspekt swojego wieku. 
Następnie moderator zbierze ich pomysły i przyklei je na diagramie pająka z napisem 
SENIOR w centrum. Seniorzy będą zorientowani na pozytywne spojrzenie, co zwiększy 
ich poczucie własnej wartości. 
 
TRZYMAJ SIĘ Cyfrowo z menti.com, aby seniorzy wykorzystali technologię do tego 
samego ćwiczenia - stworzenia chmury słów. 
 
World Café  
Uczestnicy zostają podzieleni na 3 grupy i poprzez metodę World Cafe stawiają się do 
dyskusji na następujące trzy tematy: Zdrowie psychiczne, Zdrowie fizyczne i 
Zaangażowanie społeczne.  
 
OR: obawy, oczekiwania i wkłady związane z zaangażowaniem społecznym 
 
Moderator zadaje im następujące pytania: dla Zaangażowania Społecznego - Jak 
możesz stać się bardziej użyteczny dla społeczeństwa? dla Zdrowia Psychicznego - Co 
możesz wprowadzić do swojej rutyny, aby czuć się bardziej zmotywowanym? i dla 
Zdrowia Fizycznego - Co możesz wprowadzić do swojej rutyny, aby być bardziej 
aktywnym fizycznie? 
W ten sposób seniorzy będą czerpać przyjemność z komunikacji interpersonalnej, 
jednocześnie wymyślając rozwiązania dla pokonania swoich problemów. Razem z 
moderatorem będą spisywać problemy, z którymi się borykają, jednocześnie pragnąc 
znaleźć praktyki, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu. Mogą znaleźć rozwiązania 
biorąc pod uwagę takie czynniki jak komunikacja interpersonalna, uczenie się przez 
całe życie, wsparcie społeczne, programy edukacyjne i wsparcie technologiczne. Mają 
10 minut na każdą rundę i kolejne 10 minut na przedstawienie wniosków. 
 
Perspektywa kariery zawodowej 
Uczestnicy będą mieli 15 minut na zastanowienie się nad scenariuszem takim jak 
"bycie nauczycielem przez jeden dzień" w zależności od umiejętności, które nabyli w 
trakcie swojej kariery. W ten sposób zaczną czuć się bardziej przydatni w 



społeczeństwie, myśląc, że mogą uczyć młodzież i innych dorosłych w środowisku 
edukacyjnym. Zasadniczo, każdy z nich ma za zadanie napisać, jaką umiejętność 
posiada lub czy miał pracę, na którą nie ma już zapotrzebowania i nie ma dla niej wielu 
ścieżek szkoleniowych. Następnie moderator poprosi każdego z nich o 
zaprezentowanie umiejętności w wybranym przez siebie zawodzie i podzielenie się 
swoim doświadczeniem, inspirując jednocześnie innych. 
 
Pytania autorefleksyjne 
Seniorzy będą musieli odpowiedzieć na kolejne dwa pytania i zapisać kilka odpowiedzi 
w ciągu 5 min - Jakie realne potrzeby zaspokoił ten warsztat? oraz Jak opisałbyś 
dzisiejsze doświadczenie? 
 

Metody - Spidergram 
- World Café 
- Nauczyciel na jeden dzień 
- Pytania autorefleksyjne 

Ocena - Pytania autorefleksyjne 

Referencje "Co jest najważniejsze dla seniorów po przejściu na emeryturę?". (2022). Retrieved 
10 May 2022, from https://www.psliving.com/whats-most-important-to-seniors-
beyond-retirement-top-10-things-seniors-value-most/. 
Shrayber, M. (2022). Pomaganie osobom starszym nie musi być trudne. Oto 5 
pomysłów, których mogłeś nie brać pod uwagę. Retrieved 10 May 2022, from 
https://www.upworthy.com/being-kind-costs-nothing-5-ways-you-can-change-a-
senior-s-life. 
Seniorzy dzielą się umiejętnościami i wiedzą na "rynku mądrości" - Pozytywne 
Wiadomości. (2022). Retrieved 10 May 2022, from 
https://www.positive.news/society/seniors-share-skills-knowledge-marketplace-
wisdom-2/. 
Johnson, S. (2022). Jak starsi ludzie mogą odgrywać większą rolę w społeczeństwie? 
Retrieved 10 May 2022, from 
https://www.theguardian.com/society/2015/mar/30/how-why-older-people-valued-
knowledge-experience. 
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Większość starszych dorosłych wykazuje wysoki poziom wartości i zachowań prospołecznych, takich 
jak wolontariat, pomoc i opieka nad innymi, dbałość o przyrodę i środowisko, popieranie równego 
traktowania wszystkich oraz dążenie do zrozumienia ludzi, którzy różnią się od nich samych. 
 
Musimy włączyć ich do projektów edukacyjnych i pozwolić im dostarczyć nam swoich umiejętności, 
które nie są obecnie szkolone dla młodszych ludzi. Jednocześnie to doświadczenie byłoby dla nich 
więcej niż korzystne, ponieważ poczucie pomagania społeczności poprawiłoby ich zdrowie psychiczne, 
co jest dużym problemem dla osób starszych. 
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8. SENIORZY KORZYSTAJĄCY Z TECHNOLOGII  
 

Przeznaczenie Uświadomienie trenerom problemów, z jakimi borykają się seniorzy, 
jeśli chodzi o stygmatyzację społeczną i włączenie do edukacji cyfrowej 

Czas 2 h 30 min 
Wprowadzenie teoretyczne: 15 min. 
Prezentacja: 20 min. 
Zajęcia praktyczne: 100 min. 
Debriefing: 10 min 
Ocena: 5 min. 

Grupa docelowa Trenerzy 

Cele - Teoretyczne rozumienie pojęcia ageizmu 
- Empatycznego rozumienia potrzeb i problemów seniorów 
- Znalezienie lepszej taktyki komunikacji w kontaktach z osobami starszymi 
- Znalezienie sposobów na pomoc osobom starszym zarówno online jak i 
offline  
- Zrozumienie korzyści płynących z integracji poprzez technologię 

Materiały Internet, smartfon/komputer, długopisy, papiery, papier do flipchartu, 
karteczki post-it (zielone, czerwone, niebieskie, żółte), projektor i markery 

Etapy facylitacji Wprowadzenie teoretyczne 
Moderator rozpocznie od pokazania uczestnikom listy mitów na temat osób 
starszych i uczenia się umiejętności technologicznych oraz otworzy dyskusję na 
temat negatywnej strony społecznie zinternalizowanych założeń. Następnie 
wyjaśni, dlaczego mity te wywodzą się ze stygmatu zwanego ageizmem. W tym 
miejscu wprowadzenie teoretyczne będzie wsparte prezentacjami, które 
zawierają trzy rodzaje ageizmu (instytucjonalny, interpersonalny, 
zinternalizowany) oraz innymi praktycznymi działaniami, które angażują 
uczestników w odpowiadanie na pytania i sprawiają, że rozumieją oni 
przedstawione koncepcje. 
 
Prezentacja 
Prezentacja składa się z ok. 20 slajdów, które są podzielone na rozdziały.  
Pierwszy rozdział "Piętno społeczne, mity i błędne przekonania" zawiera 
prezentację teoretyczną wraz z pytaniem mającym na celu skłonienie 
uczestników do autorefleksji nad wprowadzaniem osób starszych do edukacji 
cyfrowej w przyjemniejszy sposób. Na tej podstawie moderator przedstawi 
również hipotetyczny przypadek sytuacji, w której chcemy nauczyć seniora 
umiejętności technicznych, ale czuje się on zniechęcony, odmawia pomocy lub 
jest zadufany w sobie i nie korzysta z technologii. Prezentacja będzie 
angażować uczestników poprzez swobodne pytania do rozwiązania podanych 
problemów. 
Drugi rozdział koncentruje się na "Komunikacji" i znaczeniu komunikacji w 
procesie szkoleniowym. Slajdy będą zawierały również instrukcje dotyczące 
praktycznych zajęć grupowych. Ponadto, tutaj będziemy mieli studium 
przypadku dotyczące technologii wspomagającej, która została 
zaprojektowana specjalnie dla osób starszych. Przedstawimy jej zalety i wady, 
aby zobaczyć, jak możemy wykorzystać komunikację, w tym technologie 
odpowiadające na specjalne potrzeby (ponieważ ten rozdział skupia się w dużej 
mierze na potrzebach seniorów). 



Trzeci rozdział dotyczy "Pomocy" i zawiera praktyczne zajęcia grupowe oraz 
zajęcia indywidualne mające na celu poznanie sposobów, dzięki którym 
możemy określić najlepsze sposoby udzielania pomocy i praktyki 
bezpośredniego pomagania. Zawiera schemat dynamiki udzielania pomocy 
osobom starszym, uwzględniający potrzeby seniorów w zakresie zachowania 
niezależności i braku poczucia presji. 
Na koniec, w rozdziale "Korzyści" znajdziemy wspólnie korzyści osobiste i 
społeczne dla seniorów i trenerów w kontekście przyszłości z bardziej 
kompetentnymi technologicznie seniorami zarówno poprzez praktyczne 
działanie, jak i wizualną reprezentację wprowadzoną w prezentacji. 
 
Praca w grupach 
Ćwiczenie 1: Pierwsze ćwiczenie praktyczne dotyczy komunikacji w relacji 
pomiędzy trenerami i seniorami w celu osiągnięcia empatycznego zrozumienia 
po obu stronach i znalezienia najlepszych praktyk w walce z problemami każdej 
z grup. Uczestnicy muszą podzielić się na dwie równe grupy i będą odgrywać 
role, aby wejść w buty trenerów lub seniorów. W pierwszej rundzie trwającej 
20 minut ich zadaniem jest komunikacja wewnątrz grupy w celu znalezienia 
potrzeb i problemów charakterystycznych dla każdej z ról. To, co udało im się 
znaleźć, zapisują na kartce z flipcharta. Następnie, w rundzie drugiej, uczestnicy 
zamienią się rolami i przyjmą potrzeby drugiej strony, aby znaleźć rozwiązania, 
takie jak działania, aplikacje cyfrowe, metody komunikacji i praktyki 
pozwalające na rozwiązanie problemów i potrzeb w sposób inkluzywny. Po 
kolejnych 20 minutach zajęcia grupowe zakończą się, a uczestnicy zaprezentują 
wypracowane i zapisane przez siebie rozwiązania. 
 
Ćwiczenie 2: Uczestnicy zostaną ponownie podzieleni na dwie grupy i będą 
mieli za cel znalezienie sposobów na skuteczniejszą pomoc seniorom. Pierwsza 
grupa będzie zajmowała się pomocą offline, a druga pomocą online. Powinni 
oni mieć na uwadze następujące kwestie: zidentyfikować, gdzie potrzebna jest 
pomoc, jak sprawić, by seniorzy zaakceptowali pomoc, znaleźć metody 
pomocy, jak możemy ulepszyć coś istniejącego, by pomóc bardziej, podzielić 
się zasobami lub praktykami, z których korzystają. 
Po dwudziestu minutach uczestnicy zaprezentują znalezione przez siebie i 
zapisane na flipcharcie pomysły. Zakresem jest praca w zespole nad 
zrozumieniem praktyki pomagania grupie docelowej, która może być 
bezbronna lub wydawać się bardziej bezbronna niż jest w rzeczywistości, a więc 
znalezienie dobrych praktyk, które zwiększają niezależność osób starszych, nie 
lekceważąc ich. 
 
Ćwiczenie 3: Uczestnicy zostaną podzieleni na dwuosobowe grupy, których 
zadaniem będzie znalezienie rozwiązań technologicznych, wsparcia cyfrowego 
lub aplikacji mobilnych w celu zwalczania jednego z następujących problemów 
u seniorów: utrata pamięci, samotność, niepełnosprawność ruchowa, 
niepełnosprawność wzrokowa, poczucie braku bezpieczeństwa, poczucie 
wykluczenia społecznego, niska aktywność fizyczna. Mają prawo do 
jednorazowego skorzystania z telefonu w celu zbadania aplikacji mobilnych. 
Będą pisać na plakatach rozwiązania, które znaleźli i przyklejać je na dużym 
arkuszu, na którym na końcu zostaną zebrane wszystkie rodzaje zasobów. Czas 
trwania ćwiczenia to 15 minut, następnie wraz z moderatorem zaprezentują, 
co znaleźli i jak zasoby odpowiadają na przyczyny. Celem jest sprawienie, by 



uczestnicy bardziej skupili się na konkretnym problemie seniorów i pogłębili go 
poprzez analityczne myślenie, poszukiwanie rozwiązań i optymistyczne 
spojrzenie. 
 

Metody - Wprowadzenie teoretyczne 
- Prezentacja 
- Praca w grupach 
- Pytania autorefleksyjne 

Ocena Pytania autorefleksyjne 
Jakie są osobiste korzyści dla seniorów z nauki korzystania z technologii? Jakie 
są korzyści społeczne dla społeczności z korzystania przez seniorów z 
technologii? 
 

Referencje Wandke, H., Sengpiel, M. i Sönksen, M., (2022) Myths About Older People's 
Use of Information and Communication Technology 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22739502/ 
Cutler, Stephen J. "Ageizm i technologia". Generations: Journal of the 
American Society on Aging 29, no. 3 (2005): 67-72. 
https://www.jstor.org/stable/26555416 
Chen, Ke, (2020) Dlaczego osoby starsze kochają i nienawidzą technologii 
wspomagających? - perspektywa doświadczenia emocjonalnego 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32780683/  
Living, H. (2022) "Benefits of Technology for Seniors - Hearthside". Retrieved 
10 May 2022, from https://www.hearthsideseniorliving.com/benefits-of-
technology-for-seniors/. 
McDonough, C. (2022). "The Effect of Ageism on the Digital Divide Among 
Older Adults". Retrieved 10 May 2022, from 
https://www.heraldopenaccess.us/openaccess/the-effect-of-ageism-on-the-
digital-divide-among-older-
adults#:~:text=Ageism%20may%20also%20diminish%20an,and%20mistrust%
20of%2C%20the%20internet. 
"Co jest najważniejsze dla seniorów po przejściu na emeryturę?". (2022). 
Retrieved 10 May 2022, from https://www.psliving.com/whats-most-
important-to-seniors-beyond-retirement-top-10-things-seniors-value-most/. 
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Robert N. Butler, który ukuł termin ageizm, definiuje ageizm jako dyskryminację ze względu na wiek, 
uprzedzenia jednej grupy wiekowej wobec innych grup wiekowych. Według Butlera ageizm opisuje 
"subiektywne doświadczenie zawarte w popularnym pojęciu luki pokoleniowej. Ageizm odzwierciedla 
głęboko zakorzeniony niepokój młodych i w średnim wieku - osobisty wstręt i niechęć do starzenia się, 
chorób, niepełnosprawności; strach przed bezsilnością, bezużytecznością i śmiercią". Dzięki tej teorii 
możemy pogłębić i zakwestionować sposób, w jaki odnosimy się do osób starszych na poziomie 
społecznym i osobistym. Również, aby walczyć ze stygmatem społecznym musimy zająć się 
empatycznym zrozumieniem problemu. Tutaj praktyczne działania pomogą nam zrozumieć potrzeby i 
problemy, które istnieją, jak również rozwiązania, które można osiągnąć dzięki technologii. 
 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22739502/
https://www.jstor.org/stable/26555416
about:blank
about:blank
https://www.heraldopenaccess.us/openaccess/the-effect-of-ageism-on-the-digital-divide-among-older-adults#:~:text=Ageism%20may%20also%20diminish%20an,and%20mistrust%20of%2C%20the%20internet.
https://www.heraldopenaccess.us/openaccess/the-effect-of-ageism-on-the-digital-divide-among-older-adults#:~:text=Ageism%20may%20also%20diminish%20an,and%20mistrust%20of%2C%20the%20internet.
https://www.heraldopenaccess.us/openaccess/the-effect-of-ageism-on-the-digital-divide-among-older-adults#:~:text=Ageism%20may%20also%20diminish%20an,and%20mistrust%20of%2C%20the%20internet.
https://www.heraldopenaccess.us/openaccess/the-effect-of-ageism-on-the-digital-divide-among-older-adults#:~:text=Ageism%20may%20also%20diminish%20an,and%20mistrust%20of%2C%20the%20internet.
https://www.psliving.com/whats-most-important-to-seniors-beyond-retirement-top-10-things-seniors-value-most/
https://www.psliving.com/whats-most-important-to-seniors-beyond-retirement-top-10-things-seniors-value-most/


9. GET-TOGETHER 
 

Przeznaczenie Działalność na rzecz promocji i edukacji młodzieży w duchu tradycji i 
wartości rumuńskich.  
 

Czas 1h 30 min 

Grupa docelowa 33 osoby starsze z Domu "O Noua Sansa" oraz 30 młodych ludzi z gminy w 
wieku 13-18 lat. 

Cele -edukacja 30 młodych ludzi na temat rumuńskich tradycji i wartości  
-zintegrowanie społeczne 33 seniorów domu dla osób starszych 
-wychowanie młodzieży w zakresie budowania zespołu 

Materiały - sala konferencyjna do wynajęcia 
-Wystawa strojów ludowych 
- etamina 
- igły 
- Są różne kolory 
- Widelec 
- Wełniany tułów 
- Igła 
- Nić tkacka 
- gorset 
- Nić bawełniana 
- Tradycyjne dywany i przedmioty 
- Głośnik i mikrofony 
- Kamera 
- kamera 
- Bufet z przekąskami 
- Projektor wideo 

Etapy ułatwiania W nasiadówkach uczy się niektórych praktycznych umiejętności, takich jak 
szycie na etaminie, skręcanie wełny, plecenie i szydełkowanie, ale nie brakuje 
też zwyczajów: tradycyjnych tańców, kolęd, zagadek i żartów. Starsze osoby 
będą miały rolę organizatorów zajęć. 
Momenty budowania zespołu między uczestnikami. Spotkanie przy fotelach 
to rytuał, który ich połączył. Atmosfera jest radosna, pożyteczne przeplata się 
z przyjemnym, praca z piosenką. Nie było siedzisk, na których nie opowiadano 
by dowcipów, zagadek czy szczególnych wydarzeń z życia wsi." 

Metody Nieformalna 

Ocena W ocenie uwzględnione zostaną : 
- Zwiększenie stopnia socjalizacji i interakcji zinstytucjonalizowanych osób 
starszych i młodzieży w środowisku. 
- Umiejętności komunikacyjne, współpraca, uczestnictwo i zaangażowanie w 
praktyczne działania związane z przędzeniem, szyciem, tkaniem, 
szydełkowaniem i tradycyjnymi tańcami. 
- Zdobywanie wiedzy o zwyczajach i tradycjach rumuńskich przez młodych 
uczestników. 
- Rozwój stopnia uczestnictwa, współpracy i tolerancji osób starszych, które 
przygotują się do wieczornych nasiadówek 



Referencje Altuntaş, O., Torpil, B., & Uyanik, M. (2017). Terapia zajęciowa osób 
starszych. In (Ed.), Terapia zajęciowa - Occupation Focused Holistic Practice in 
Rehabilitation. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.69472 
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W nasiadówkach uczy się niektórych praktycznych umiejętności, takich jak szycie na etaminie, 
skręcanie wełny, plecenie i szydełkowanie, ale nie brakuje też zwyczajów: tradycyjnych tańców, 
kolęd, zagadek i żartów. Starsze osoby będą miały rolę organizatorów zajęć. 
Momenty budowania zespołu między uczestnikami. Spotkanie przy fotelach to rytuał, który ich 
połączył. Atmosfera jest radosna, pożyteczne przeplata się z przyjemnym, praca z piosenką. Nie było 
siedzisk, na których nie opowiadano by dowcipów, zagadek czy szczególnych wydarzeń z życia wsi." 
 

 
 
  

https://doi.org/10.5772/intechopen.69472


10. ŻYWA BIBLIOTEKA  
 

Przeznaczenie Żywa biblioteka jest metodą stosowaną w celu promowania 
różnorodności i godności ludzkiej oraz zachęcania do dialogu 
między ludźmi. 
 

Czas 1h 30 min 

Grupa docelowa 20 uczestników (10 seniorów i 10 młodzików) 

Cele Integracja społeczna osób starszych 
świadomość młodych ludzi na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich 
negatywnych konsekwencji 
 - widoczność kwestii związanych z prawami człowieka  
- reakcje na obecne lub niedawne wydarzenia w twoim kraju lub społeczności (np. 
wzrost liczby przestępstw z nienawiści lub naruszeń praw człowieka) 

Materiały Sala aktywności wyposażona w stoły i krzesła. 

Etapy ułatwiania W przeciwieństwie do zwykłej biblioteki, w żywej bibliotece książki to istoty 
ludzkie, które wchodzą w osobisty dialog z czytelnikiem. Książki to zazwyczaj 
osoby z grup, które spotykają się lub mogą się spotkać z uprzedzeniami lub 
stereotypami (płeć, wiek, wykształcenie, zawód, pochodzenie etniczne, rasa, 
religia itp.) i które mogą być ofiarami dyskryminacji lub wykluczenia społecznego, 
a także osoby z historiami, które dają czytelnikowi wyjątkowe doświadczenie 
edukacyjne. 
 
 

Metody Nieformalna 

Ocena Ewaluacja służy dwóm głównym celom w kontekście Żywej Biblioteki:  
Ocena wydarzenia w odniesieniu do osiągnięcia mierzalnych celów jest określana 
na początku fazy planowania. 
Ocena doświadczeń organizatorów, Bibliotekarzy i Książnic w celu refleksji nad 
wspólnymi doświadczeniami oraz udoskonalenia procesu planowania i realizacji, 
a także ewentualnie samej metodologii dla przyszłych wydarzeń. 
Ilu czytelników, ile wypożyczeń, a ile godzin czytania? Jakie Książki cieszyły się 
największą popularnością, a na które było mniejsze zapotrzebowanie? 

Referencje Rada Europy. (n.d.). Żywa Biblioteka. Młodzież. 
https://www.coe.int/en/web/youth/living-library 
Żywa Biblioteka 
https://thelivinglib.org/collection/ 
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Żywa Biblioteka to narzędzie do walki z uprzedzeniami i dyskryminacją. Działa tak samo jak zwykła 
biblioteka: odwiedzający mogą przeglądać katalog dostępnych tytułów, wybrać książkę, którą chcą 
przeczytać i wypożyczyć ją na określony czas. Po przeczytaniu zwracają książkę do biblioteki i jeśli chcą, 
mogą wypożyczyć kolejną. Jedyna różnica polega na tym, że w Żywej Bibliotece Książki to ludzie, a 
czytanie polega na rozmowie. 
 

https://www.coe.int/en/web/youth/living-library
https://thelivinglib.org/collection/


Żywa Biblioteka próbuje przeciwstawić się uprzedzeniom, ułatwiając rozmowę między dwiema 
osobami: Książkami i Czytelnikami. Czytelnicy to wolontariusze, którzy albo sami byli narażeni na 
dyskryminację, albo reprezentują grupy lub jednostki w społeczeństwie, które są zagrożone 
stereotypami, piętnem, uprzedzeniami lub dyskryminacją. Żywe Książki często mają osobiste 
doświadczenia związane z dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, którymi chętnie dzielą się z 
Czytelnikami. Co najważniejsze, pozwalają Czytelnikom nawiązać z nimi dialog, w nadziei, że ich 
perspektywa i doświadczenia podważą powszechnie panujące wyobrażenia i stereotypy, a tym samym 
wpłyną na postawy i zachowania szerszego społeczeństwa. Ci z nas, którzy próbują inicjować programy 
promujące dialog międzykulturowy, często stają przed wyzwaniem wymyślenia czegoś 
innowacyjnego. Nieustannie poszukujemy czegoś, co mogłoby przyciągnąć uwagę wielu osób i 
spowodować prawdziwą różnicę dla zaangażowanych. Żywa Biblioteka jest innowacyjnym podejściem 
do równości i różnorodności, ponieważ zajmuje się szerokim tematem uprzedzeń, bez podkreślania 
jednego konkretnego przypadku nad innymi. Jednocześnie udaje się obejść pewne wrażliwe kwestie, 
które towarzyszą pracy na rzecz przeciwdziałania uprzedzeniom, zachowując przy tym element 
zabawy i interakcji, co czyni projekt niezwykle atrakcyjnym zarówno dla potencjalnych organizatorów, 
jak i uczestników.  
 
Osiąga się to poprzez stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym Czytelnicy i Książki mogą 
prowadzić otwarty dialog, którego wyraźnym celem jest omówienie tematów, które w niemal każdym 
innym otoczeniu zostałyby uznane za zbyt delikatne. W Żywej Bibliotece takie dyskusje są możliwe, a 
wręcz zaskakująco łatwe. Stanie się jedną połową tej wymiany to rzadki przywilej, który nie pozostaje 
bez wpływu na nikogo, kto go doświadcza.  
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