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1. Wprowadzenie i kontekst

Celem opracowania, w ramach projektu Learn2Create, niniejszego programu kształcenia 
jest wspieranie rozwoju zawodowego instruktorów, trenerów oraz nauczycieli zawodu 
w kontekście promowania i rozwijania nauki w miejscu pracy (work-based learning - WBL) 
w kształceniu oraz szkoleniu zawodowym w obszarze sektora kultury oraz przemysłów kreatywnych. 
Program kształcenia Learn2Create opisuje zestaw celów i efektów kształcenia, kompetencji oraz potrzeb 
szkoleniowych, zaprojektowanych w celu ustrukturyzowania i podbudowy szczegółowej zawartości 
programu Learn2Create Blended Learning. 

Zachęcamy tych instruktorów, trenerów czy nauczycieli zawodu, którzy odwołują się do programu 
kształcenia Learn2Create przy opracowywaniu własnych programów nauczania w zakresie uczenia się 
w miejscu pracy (WBL) w obszarze kształcenia zawodowego (VET) lub którzy chcieliby zaadoptować 
i zastosować rezultaty intelektualne programu Learn2Create do realizacji własnych programów, 
do ich analizy w odniesieniu do IO1 – Koncepcji metodologicznej wypracowanej przez partnerów 
projektu Learn2Create, co pozwoli na pełne zrozumienia tła, kontekstu i przesłanek, które stoją 
za stworzeniem niniejszego programu.

Celem programu kształcenia Learn2Create (IO2) jest zatem stworzenie jasnej struktury, 
w oparciu o którą możliwe jest rozwinięcie kompetencji nauczycieli, instruktorów i trenerów VET 
(w tym coachów, mentorów oraz innych osób zaangażowanych w formalne i nieformalne formy WBL 
realizowane w ramach branż sektora kultury i sektora kreatywnego). Jest on zatem oparty 
na procedurze tworzenia i rozwoju, która obejmuje kompetencje zarówno ogólne, jak i techniczne, 
ale również te, które zostały poruszone w wielu innych ramach dotyczących działań praktycznych. 
Sama procedura jest zogniskowana na specyficznych kompetencjach, niezbędnych dla nauczycieli 
działających w obszarze VET w procesie rozwijania sektora kultury oraz przemysłów kreatywnych 
i odpowiada na pojawiające się wyzwania. 
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1 Smith, M. K. (1996, 2000) Curriculum theory and practice’ the encyclopaedia of informal education

2. Wstępne zestawienie obszarów dalszego doskonalenia 
 działań instruktorów i nauczycieli w zakresie kształcenia 
 i szkolenia zawodowego (VET)

W ramach metodologii projektu Learn2Create tworzenie i rozwój nowego programu odbywa się z wykorzystaniem procedury 
„kroków” (M.K. Smith) , którą zastosowano w procesie uzyskiwania rezultatów intelektualnych (IO) w następujący sposób: 

      Krok 1: Rozpoznanie potrzeb (Ramy metodologiczne IO1)

      Krok 2: Sformułowanie celów (Program kształcenia IO2)

      Krok 3: Wybór treści (Program kształcenia hybrydowego/mieszanego
       (online-offiline) - Blended Learning IO3)

      W tym kontekście program kształcenia Learn2Create (IO2):
      • stwarza możliwości i narzędzia edukacyjne dla nauczycieli zawodu, trenerów czy instruktorów   
       wspomagające efektywne uczenie się w miejscu pracy w obszarze sektora kultury i przemysłów  
        kreatywnych oraz przygotuje uczniów/studentów do tego typu nauki
      • przyczynia się do promocji sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz do zaakcentowania   
       umiejętności przedsiębiorczych niezbędnych do pracy w tych sektorach w ramach kształcenia
        zawodowego (VET) wspomagając studentów i trenerów w uzyskaniu jak najszerszego 
       doświadczenia edukacyjnego oraz zwiększając szanse zatrudnienia w jednym z najszybciej 
       rozwijających się sektorów gospodarki Unii Europejskiej
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Program kształcenia Learn2Create nakreśla moduły, które zostały specjalnie zaprojekto-
wane w celu poprawy kompetencji nauczycieli i trenerów działających w obszarze 
kształcenia zawodowego w zakresie:

a) pomocy studentom/uczniom w maksymalnym wykorzystaniu form nauki w miejscu 
pracy w obszarze sektora kultury i przemysłów kreatywnych poprzez zaakcentowanie 
konieczności szerszego rozwoju umiejętności przedsiębiorczych w procesie uczenia się 
przez doświadczenie 

oraz  

b) dostarczenia nauczycielom, instruktorom i trenerom umiejętności, praktycznych 
przykładów i skutecznych metod, które pomogą im rozwinąć strategie angażowania się 
w długoterminową współpracę pomiędzy instytucjami edukacyjnymi (VET), a podmiotami 
działającymi w sektorze kultury i kreatywnym

Zgodnie z koncepcją metodologiczną (IO1), głównymi obszarami rozwoju instruktorów 
i nauczycieli (VET), zainteresowanych zastosowaniem uczenia się w miejscu pracy (WBL)
w sektorze kultury i kreatywnym są:

• Ciągłe doskonalenie zawodowe (ustawiczne kształcenie zawodowe)
• Umiejętności biznesowe (przedsiębiorcze)
• Relacje z rynkiem pracy w sektorze kultury i kreatywnym
• Realizacja spersonalizowanych planów kształcenia
• Monitorowanie postępów
• Wiedza na temat obowiązujących i adekwatnych w danej działalności 
 przepisów prawnych
• Świadomość kulturowa
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3. Efekty i cele kształcenia

Cytowane definicje:

Niniejszy program kształcenia (IO2) zawiera terminy techniczne odnoszące się do standardów 
kształcenia i jego planowania, które bywają używane w różny sposób przez różnych praktyków.  
W celu uniknięcia niejasności i zachowania spójności terminologicznej, poniżej przedstawiamy 
definicje niektórych kluczowych terminów: 

“Cel kształcenia to cel, do którego instruktor dąży tworząc i realizując swój kurs. To konkretne 
pytania, które instruktor zamierza postawić podczas swojego kursu. Z drugiej strony, efekty kształ-
cenia to odpowiedzi na te pytania. To konkretna, mierzalna wiedza i umiejętności, które uczący się 
nabędzie w trakcie realizacji kursu”

„Podczas gdy cele kształcenia są z reguły postrzegane z perspektywy instruktora (co instruktor 
chciałby osiągnąć?), na efekty kształcenia spogląda się częściej od strony uczącego się (czego kurs 
mnie nauczy?)”

„Efekt kształcenia określa ogólny cel uczestniczenia w danym działaniu edukacyjnym. 
Kursy należy planować mając na uwadze mierzalny efekt kształcenia. Cele służą do organizacji 
określonych zagadnień lub indywidualnych działań edukacyjnych w celu osiągnięcia ogólnych efektów 
kształcenia” 
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„Cel: Stwierdzenia, które określają oczekiwany cel (cele) działania edukacyjnego. 
Cele kształcenia mogą być wykorzystane do ustrukturyzowania treści działania edukacyj-
nego. Mogą one przewidywać takie zadania jak „wypisz”, „przedyskutuj” lub „określ””

„Efekt: Określenie umiejętności nabytych przez uczącego się w wyniku udziału w działaniu 
edukacyjnym mające formę pisemną. Efekt odnosi się do potrzeb edukacyjnych (wiedza, 
umiejętności i/lub praktyka), które powiększają lukę w praktyce zawodowej, a osiągnięcie 
efektu uczenia się prowadzi do zmniejszenia lub zniwelowania tej luki. Efekt uczenia się 
może oceniać ogólny wpływ wielu celów.”

Ustaliwszy zakres i, co ważniejsze, perspektywę związaną z prezentowanymi terminami skoncentrowaliśmy 
się na stworzeniu kursu poprzez przygotowanie szeregu celów kształcenia. Podmioty partnerskie projektu 
Learn2Create wykorzystały konkluzje wypracowane w ramach koncepcji metodologicznej (IO1) w odniesieniu 
do efektów kształcenia i opracowały listę celów kształcenia z myślą o stworzeniu programu Blended Learning 
(IO3) w ramach uzgodnionej struktury modułowej. 

Program Learn2Create Blended Learning (Program kształcenia hybrydowego/mieszanego (online-offiline) 
stanowi otwarte środowisko edukacyjne, oferujące kursy szkoleniowe dla trenerów, instruktorów i nauczycieli 
zawodu (VET), w tym warsztaty poświęcone efektywnemu wykorzystaniu uczenia w miejscu pracy (WBL) 
w ramach sektorów kultury i kreatywnych. Program oferuje również szereg rezultatów możliwych do uzyskania 
w ramach programu oraz ułatwia komunikację pomiędzy interesariuszami zaangażowanymi w naukę 
w miejscu pracy (WBL) np. nauczycielami, trenerami, studentami. Zawiera on również materiał do warszta-
tów offline, które partnerzy mogą wykorzystać w celu realizacji programu kształcenia. Formy offline i online 
uzupełniają się wzajemnie, choć kurs online stanowi wsparcie dla nauczycieli VET nawet bez 
konieczności organizacji warsztatów.
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4. Efekty kształcenia i wnioski edukacyjne z koncepcji 
 metodologicznej (IO1)

Podsumowując, efekty kształcenia opracowane w ramach projektu Learn2Create, które stanowią podstawę programu, do którego dopasowa-
ne zostały materiały i działania pedagogiczne, edukacyjne i rozwojowe są następujące:

Uczący się powinien:

• wykazać się odpowiednią znajomością własnej branży w ramach sektora kultury lub sektora kreatywnego
• tworzyć spersonalizowane plany kształcenia w obszarze uczenia się w miejscu pracy (WBL)
• mapować działania z zakresu uczenia się w miejscu pracy w ramach określonych programem
• gromadzić dane i tworzyć portfolio kandydata (ucznia/studenta) potwierdzające posiadanie przez niego pożądanych kompetencji
• śledzić przebieg działalności zawodowej i gromadzić istotne dane w celu walidacji procesu uczenia się w miejscu pracy
• rozumieć i umieć komunikować zarówno studentom, jak i pracodawcom korzyści płynące z uczenia się w miejscu pracy 
• przeprowadzać analizę potrzeb w kontekście stażu zawodowego i dopasowywać typ stażu do profilu kandydata
• tworzyć oceny opcji, które uwzględniają korzyści firm/pracodawców
• rozumieć aktualną politykę i praktykę HR w ramach sektora kultury i kreatywnego
• doceniać wartość kreatywnego wyrażania pomysłów, doświadczeń i emocji z użyciem szerokiego zakresu mediów, w tym muzyki, 
 sztuk performatywnych, literatury i sztuk wizualnych, itp.
• analizować aspekty kontekstowe i proponować rozwiązania wdrożeniowe uwzględniające te konteksty
• stymulować przedsiębiorczość u swoich słuchaczy
• tworzyć analizy ‘lean’ (tzw. szczupłe zarządzanie) pomysłów biznesowych
• rozumieć potrzeby i narzędzia zarządzania czasem w projektach dla sektora kultury i kreatywnego
• wychwytywać możliwości pojawiające się w ramach sektora, dostarczać rozwiązania i dokonywać ich mapowania z uwzględnieniem  
 kontekstu programowego i potrzeb firm/podmiotów działających w sektorze kultury i kreatywnym 
• wprowadzać praktyki autorefleksji zarówno u kandydatów, jak i w firmach/podmiotach działających w sektorze kultury i kreatywnym
• oferować praktyki uczenia się ‘peer to peer’ oparte na dialogu
• wykazywać się zdolnościami do tworzenia i utrzymywania sieci w ramach własnego sektora kultury i kreatywnego
• kreować i podtrzymywać efekt synergii z innymi programami, instytucjami i firmami/podmiotami
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5. Struktura programu - moduły i efekty kształcenia
Wstępna lista modułów i tematów programu Learn2Create, stanowiąca podstawę programu Blended Learning (IO3) mapuje 
19 wymienionych wyżej efektów kształcenia w odniesieniu do właściwych modułów, które zostały zebrane przez partnerstwo 
projektowe z myślą o zapewnieniu programowi takiej struktury, która uwzględni te elementy, ale także rozszerza zakres istotnych tematów 
oraz ich implementację poprzez stworzenie celów kształcenia oraz działań edukacyjnych.
Prezentowane poniżej moduły ogólne działają jako opis dla zawartych w nich tematach, a całościowe ramy nadają kursowi 
spójność, łącząc go bezpośrednio z ustaleniami zawartymi w koncepcji metodologicznej IO1. 
Ramy te uwzględniają wszystkie cele kształcenia, a wiele z nich pojawia się wielokrotnie w realizacji różnych tematów. Można więc zauważyć, 
że kurs jest solidnie osadzony w koncepcji metodologicznej, a adaptując metodologię projektu stwarza możliwości zaspokojenia potrzeb 
i wypełnienia luki w zakresie nauki w miejscu pracy (WBL) w ramach sektorów kultury i kreatywnego, uwzględniając kontekst każdego 
z partnerów.
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Tematy

1.1. Uczenie się w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym: wprowadzenie i korzyści

1.2. Formy uczenia się w miejscu pracy: w tym praktyki zawodowe 

1.3. Uczenie się w miejscu pracy: stymulowanie przedsiębiorczości 

1.4. Czynniki sukcesu dla wysokiej jakości nauki w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym

• Mapowanie działań z zakresu uczenia się w miejscu pracy w odniesieniu do ram programowych

• Rozumienie i komunikowanie zarówno studentom, jak i pracodawcom korzyści płynących 
 z uczenia się w miejscu pracy

• Tworzenie i analiza opcji, które uwzględniają korzyści firm

• Zrozumienie aktualnych polityk HR, luk w umiejętnościach, trendów i oczekiwań pracodawców 
 w ramach sektorów kultury i kreatywnego

KORZYŚCI Z UCZENIA SIĘ W MIEJSCU PRACY 
W OBSZARZE SEKTORA KULTURY I KREATYWNEGO 
DLA STUDENTÓW, FIRM ORAZ INSTYTUCJI KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO (VET). WYSOKIEJ JAKOŚCI UCZENIE SIĘ 
W MIEJSCU PRACY

Moduł 1. 
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Tematy

2.1. Uczenie się poprzez doświadczenie   
2.2. Umiejętności przedsiębiorcze niezbędne w procesie udanego przekształcenia doświadczenia 
        w wiedzę i kompetencje 
2.3. Sposoby wykorzystania umiejętności przedsiębiorczych w uczeniu się przez doświadczenie 
        w celu maksymalnego wykorzystania procesu uczenia się w pracy w sektorze kultury i kreatywnym
2.4. Działania pedagogiczne wspierające maksymalne wykorzystywanie doświadczeń edukacyjnych

• Rozumienie potrzeb i narzędzi zarządzania czasem w projektach dla sektora kultury i kreatywnego
• Docenianie wartości kreatywnego wyrażania pomysłów, doświadczeń i emocji z użyciem szerokiego  
 zakresu mediów, w tym muzyki, sztuk performatywnych, literatury i sztuk wizualnych, itp.
• Tworzenie analizy „lean” pomysłów biznesowych
• Wychwytywanie możliwości pojawiających się w ramach sektora, dostarczanie rozwiązań 
 i dokonywanie ich mapowania z uwzględnieniem kontekstu programowego i potrzeb firm
 /podmiotów działających w sektorze kultury i kreatywnym
• Stymulowanie przedsiębiorczości u innych
• Analizowanie aspektów kontekstowych i proponowanie rozwiązań wdrożeniowych 
 uwzględniających te konteksty

SPOSOBY WSPARCIA STUDENTÓW/TRENERÓW 
W MAKSYMALNYM WYKORZYSTANIU PROCESU 
UCZENIA SIĘ W MIEJSCU PRACY W KONTEKŚCIE 
PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W SEKTORZE 
KULTURY I KREATYWNYM  

Moduł 2. 
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Tematy

3.1. Planowanie i wdrażanie nauki w miejscu pracy (WBL) w praktyce

3.2. Spersonalizowane plany kształcenia

3.3. Dzienniki (uczniów/studentów) wspomagające ocenę kształtującą

3.4. Wysokiej jakości dopasowanie procesu - studentów/uczniów i firm/podmiotów 

• Tworzenie spersonalizowanych planów kształcenia w obszarze uczenia się w miejscu pracy (WBL)

• Mapowanie działań z zakresu uczenia się w miejscu pracy w ramach określonych programem

• Gromadzenie danych i tworzenie portfolio kandydata potwierdzającego posiadanie przez niego  

 pożądanych kompetencji

• Śledzenie przebiegu działalności zawodowej i gromadzenie istotnych danych w celu walidacji 

 procesu uczenia się w miejscu pracy

• Rozumienie potrzeb i narzędzi zarządzania czasem w projektach dla sektora kultury i kreatywnego

• Przeprowadzanie analizy potrzeb w kontekście stażu zawodowego i dopasowywanie typu stażu 

 do profilu kandydata

NARZĘDZIA EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ 
W MIEJSCU PRACY W SEKTORZE KULTURY 
I KREATYWNYM

Moduł 3. 
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Tematy

4.1. Korzyści z nauki w miejscu pracy (WBL) dla firm z sektora kultury i kreatywnego (CCI)
4.2. Sposoby uwrażliwiania firm na ich rolę i odpowiedzialność w procesie efektywnego uczenia się 
        w pracy i potrzebę tworzenia klastrów firm w celu stworzenia bardziej efektywnego podejścia
4.3. Używanie wspólnego języka sprzyjającego komunikacji i rozpowszechnianie informacji 
        oraz promocji najlepszych praktyk
4.4. Czynniki sukcesu, strategie mobilności oraz narzędzia sprzyjające długoterminowemu 
        partnerstwu biznesowemu
4.5. Ciągłe doskonalenie zawodowe i aktualizacja umiejętności trenerów

• Wykazywanie się odpowiednią znajomością własnych branż sektora kultury i kreatywnego
• Rozumienie i komunikowanie zarówno studentom, jak i pracodawcom korzyści płynących 
 z uczenia się w miejscu pracy (WBL)
• Kreowanie i podtrzymywanie efektu synergii z innymi programami, instytucjami i firmami
 /podmiotami
• Tworzenie ocen opcji, które uwzględniają korzyści firm/podmiotów działających w sektorze 
 kultury i kreatywnym
• Rozumienie aktualnej polityki i praktyki HR w ramach sektora kultury i kreatywnego
• Wykazywanie się zdolnościami do tworzenia i utrzymywania sieci kontaktów i współpracy 
 w ramach własnego sektora kultury i kreatywnego

PARTNERSTWO INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH 
I PODMIOTÓW RYNKU PRACY W SEKTORZE 
KULTURY I KREATYWNYM (VET-CCI) 
SPRZYJAJĄCE EFEKTYWNEMU UCZENIU SIĘ 
W MIEJSCU PRACY

Moduł 4. 
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Tematy

5.1. Podręcznik facylitacji dla nauczycieli zawodu, instruktorów i trenerów VET (IO4)

5.2. Tworzenie synergii z komplementarnymi programami (program Erasmus dla młodych 
        przedsiębiorców - EYE, Youth Guarantee, itp.)

5.3. Unijny program Erasmus + (projekty w obszarze sektora kultury i kreatywnego i nauki w miejscu 
        pracy – WBL)
5.4. Współpraca z lokalnymi oraz narodowymi sieciami i platformami

5.5. Współpraca z partnerami w Unii Europejskiej

5.6. Współpraca na poziomie sektora kultury i kreatywnego

• Mapowanie działań z zakresu uczenia się w miejscu pracy w ramach określonych programem

• Analizowanie aspektów kontekstowych i proponowanie rozwiązań wdrożeniowych 
 uwzględniających te konteksty

SPOSOBY TWORZENIA POWIĄZAŃ I SYNERGII 
Z ZEWNĘTRZNYMI ŹRÓDŁAMI WSPARCIA  

Moduł 5. 
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Tematy

6.1. Praktyczne wskazówki dotyczące uczenia się metodą ‘peer-to-peer’

6.2. Świadomość i autorefleksja

6.3. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami stosowania metody ‘peer-to-peer’

• Oferowanie praktyk uczenia się metodą ‘peer-to-peer’ opartych na dialogu

• Wprowadzanie praktyk autorefleksji dla uczestników i firm/podmiotów

• Wykazywanie zdolności do doceniania wartości kreatywnego wyrażania pomysłów, 
 doświadczeń i emocji z użyciem szerokiego zakresu mediów, w tym muzyki, sztuk 
 performatywnych, literatury i sztuk wizualnych, itp.
 

DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIAMI 
I UCZENIE SIĘ METODĄ ‘PEER-TO-PEER’

Moduł 6. 
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6. Rozwój programu blended learning 
 (kształcenia hybrydowego offline-online) 
 - moduły, tematy, cele kształcenia i działania
Program kształcenia Learn2Create adresowany jest do nauczycieli, trenerów i instruktorów działających w obszarze 
kształcenia zawodowego. Program oparty jest na opracowanej przez partnerstwo koncepcji metodologicznej (IO1), 
określającej kompetencje i potrzeby szkoleniowe. Niniejszy program oferuje możliwości i narzędzia szkoleniowe 
dla programu Learn2Create Blended Learning (IO3).
Program został stworzony dla nauczycieli i trenerów w celu promowania efektywnego uczenia się w miejscu pracy 
w sektorze kultury i kreatywnym oraz w celu przygotowania studentów/osób uczących się do pracy zawodowej. 
Promuje on również same sektory (kultury i kreatywny) i wskazuje na sposoby stosowania umiejętności przedsiębior-
czych w ramach nauki zawodu (VET). Jego celem jest wspomaganie zarówno studentów, jak i trenerów w uzyskaniu jak 
najszerszego doświadczenia edukacyjnego i zwiększanie szans zatrudnienia w jednym z najszybciej rozwijających się 
sektorów gospodarki Unii Europejskiej.

Partnerzy wykorzystali własne doświadczenia do opracowania proponowanych modułów - każdy z partnerów był 
odpowiedzialny za opracowanie jednego modułu, a następnie treści zostały zweryfikowane zarówno w ramach samego 
partnerstwa, jak i z zewnętrznymi użytkownikami tak aby wziąć pod uwagę potrzeby wszystkich zainteresowanych stron 
i aby program odpowiadał na istniejące potrzeby. Taka włączająca metodologia działań zapewniła przejrzystość 
struktury kursu stanowiąc pierwszy krok na drodze do adekwatnego opracowania IO3.

Partnerzy ustrukturyzowali swoje wcześniejsze doświadczenia pedagogiczne i zdefiniowane obszary potrzeb w formę 
modułów z rozdziałami, odnosząc się do efektów kształcenia i działań.

Struktura ma za zadanie ułatwić zastosowanie w procesie dydaktycznym platformy Moodle: jedna sekcja na moduł, 
każdy moduł posiada zestaw tematów, z których każdy wiąże się z pewną liczbą rozdziałów i działań.
W związku z opracowaniem kursu bez ram programowych zastosowano kontrolę krzyżówą spójności programu 
w oparciu jedynie o zestaw efektów kształcenia, stąd nie było konieczności ich specjalnego mapowania i oceny -
 działają one bardziej jako kontekstowe wskazówki niż obowiązkowe ramy. 
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TEMATY ROZDZIAŁY POWIĄZANE CELE KSZTAŁCENIA PROPONOWANE DZIAŁANIA

1.1. Uczenie się w miejscu 
pracy w sektorze kultury 
i kreatywnym: wprowadzenie 
i korzyści

1.2. Formy uczenia się 
w miejscu pracy, w tym 
praktyki zawodowe

1.3. Uczenie się w miejscu 
pracy -stymulowanie 
przedsiębiorczości

1.4. Czynniki sukcesu dla 
wysokiej jakości nauki 
w miejscu pracy w sektorze 
kultury i kreatywnym

1.1.1. Podstawowe cechy nauki w miej-
scu pracy (WBL) w obszarze sektorów 
kultury i kreatywnym - wprowadzenie

1.1.2 Korzyści z nauki w miejscu pracy 
(WBL) w obszarze sektora kultury 
i kreatywnego dla studentów, instytucji 
kształcenia zawodowego (VET), firm 

1.2.2. Formy nauki w miejscu pracy 
w sektorze kultury i kreatywnym 

1.2.3 Praktyki zawodowe – realizacja 
podstawowych zagadnień

1.3.1. Kluczowe kompetencje w zakre-
sie przedsiębiorczości w procesie nauki 
w miejscu pracy w sektorze kultury 
i kreatywnym na podstawie EntreComp

1.3.2 Sposoby stymulowania rozwoju 
zespołu kompetencji przedsiębiorczych

1.4.1 Przykłady skutecznych strategii 
i podejść

1.4.2 Doświadczony nauczyciel zawodu 
(VET), zaangażowany w ciągłe uaktu-
alnianie własnej wiedzy i umiejętności 
praktycznych jako kluczowy czynnik 
sukcesu

1.4.3 Synergia pomiędzy instytucjami 
edukacyjnymi a podmiotami na rynku 
pracy

1.4.4 Dobre praktyki w zakresie nauki 
w miejscu pracy w sektorze kultury i 
kreatywnym z wykorzystaniem studiów 
przypadków

• Zdefiniowanie i uzyskanie informacji na temat uczenia się w miejscu pracy w sektorze 
kultury i kreatywnym i jego podstawowych cechach
• Zdefiniowanie podstawowych komponentów i cech nauki w miejscu pracy w ramach sektora 
kultury i kreatywnego
• Zdefiniowanie, poznanie i komunikowanie korzyści płynących z uczenia się w miejscu pracy 
w sektorze kultury i kreatywnym dla studentów i instytucji kształcenia zawodowego
• Zdefiniowanie, poznanie i komunikowanie korzyści, które pracodawcy i firmy z branże 
sektora kultury i kreatywnego mogą odnieść dzięki  uczeniu się w miejscu pracy 
• Mapowanie działań z zakresu uczenia się w miejscu pracy w odniesieniu do ram programowych
• Tworzenie i podtrzymywanie sieci kontaktów i współpracy w celu rozwoju uczenia się 
w miejscu pracy w ramach sektora kultury i kreatywnego

• Umiejętność wyboru efektywnych form uczenia się w miejscu pracy w kontekście sektora 
kultury i kreatywnego i ich konkretnych branż
• Umiejętność stosowania skutecznych form uczenia się w ramach praktyk zawodowych 
w sektorze kultury i kreatywnym
• Znajomość istoty procesu praktyki zawodowej i zdolność do refleksji
• Analizowanie aspektów kontekstowych i proponowanie rozwiązań wdrożeniowych 
uwzględniających te konteksty 

• Rozwijanie świadomości nauczycieli i studentów (VET) na temat znaczenia umiejętności 
przedsiębiorczych w kontekście nauki w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym
• Określanie i ocena umiejętności przedsiębiorczych w celu stymulowania udanego procesu 
uczenia się w miejscu pracy w kontekście sektora kultury i kreatywnego
• Promowanie i wspieranie rozwoju umiejętności przedsiębiorczych w różnych formach nauki 
w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym
• Zrozumienie aktualnych polityk HR, luk w umiejętnościach, trendów i oczekiwań pracodaw-
ców w sektorze kultury i kreatywnym
• Stymulowanie przedsiębiorczości u innych

• Określenie znaczenia nauki w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym oraz zwiększe-
nie wiedzy na temat czynników sukcesu/skutecznych strategii
• Określenie kluczowej roli nauczyciela zawodu VET
• Określenie znaczenia wzajemnej otwartości pomiędzy instytucjami edukacyjnymi (VET) 
i rynkiem pracy oraz ich gotowości do współpracy w ramach nauki w miejscu pracy w sektorze 
kultury i kreatywnym
• Komunikowanie znaczenia rozwoju odpowiednich ram prawnych, umożliwiających finanso-
wanie procesu nauki w miejscu pracy
• Planowanie sposobów uzyskiwania synergii pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a podmio-
tami na rynku pracy
• Mapowanie cech czynników sukcesu nauki w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym
• Promowanie nauki w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym
• Wspieranie dialogu pomiędzy osobami decyzyjnymi i beneficjentami procesu uczenia się 
w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym
• Rozwijanie praktycznej znajomości dotyczącej nauki w miejscu pracy
• Rozwijanie umiejętności miękkich, budowanie dobrych relacji, pasja tworzenia

• poszukiwanie i analiza informacji
•  dyskusje przy „okrągłym stole”
• udostępnianie własnych prezentacji, referencji, itp.
• udostępnianie linków, stron internetowych, filmów itp.
• quizy na platformie (w tym quizy samosprawdzające)

• poszukiwanie i analiza informacji
• dyskusje przy „okrągłym stole”
• udostępnianie własnych prezentacji, referencji, itp.
• udostępnianie linków, stron internetowych, filmów itp.
• studium przypadku
• ćwiczenia

• poszukiwanie i analiza informacji
• dyskusje przy „okrągłym stole”
• udostępnianie własnych prezentacji, referencji, itp.
• udostępnianie linków, stron internetowych, filmów itp. 
• studia przypadków
• analiza dokumentów 

• udostępnianie własnych prezentacji, referencji, itp.
• studia przypadków
• poszukiwanie i analiza informacji
• dyskusje przy „okrągłym stole”
• udostępnianie linków, stron internetowych, filmów itp.
• sieciowanie

KORZYŚCI UCZENIA SIĘ W MIEJSCU PRACY W OBSZARZE SEKTORA KULTURY I KREATYWNEGO 
DLA STUDENTÓW, FIRM ORAZ INSTYTUCJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (VET). 
WYSOKIEJ JAKOŚCI UCZENIE SIĘ W MIEJSCU PRACY
Partner odpowiedzialny ARTERIA

Moduł 1. 
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TEMATY ROZDZIAŁY POWIĄZANE CELE KSZTAŁCENIA PROPONOWANE DZIAŁANIA

2.1. Uczenie się poprzez 
doświadczenie   

2.2. Umiejętności przedsię-
biorcze niezbędne w procesie 
udanego przekształcenia 
doświadczenia w wiedzę 
i kompetencje 

2.3. Sposoby wykorzystania 
umiejętności przedsiębior-
czych w uczeniu się przez 
doświadczenie w celu mak-
symalnego wykorzystania 
procesu uczenia się w pracy 
w sektorze kultury 
i kreatywnym

2.4. Działania pedagogiczne 
wspierające  maksymalne 
wykorzystanie doświadczeń 
edukacyjnych

2.1.1. Czym jest uczenie się przez 
doświadczenie?
2.1.2. Podstawowe zasady tego procesu
2.1.3. Jak je realizować?

2.2.1. Zespół kompetencji określonych 
w unijnych ramach EntreComp
2.3.2. Wybór kluczowych umiejętności 
przedsiębiorczych sprzyjających 
pozytywnym doświadczeniom w ramach 
nauki w miejscu pracy
2.3.5. Sposoby motywowania studentów 
i metody rozwijania ich umiejętności 

2.3.1. Wybór kluczowych umiejętności 
przedsiębiorczych sprzyjających 
pozytywnym doświadczeniom w ramach 
uczenia się w miejscu pracy odbywające-
go się w firmie z sektora kultury 
i kreatywnego
2.3.2. Zarządzanie czasem
2.3.3. Praca z innymi
2.3.4. Planowanie i zarządzanie

2.4.1. Ćwiczenia, zadania, quizy związane 
z tematyką modułów

• Poznanie podstawowych komponentów, cech i „zasad” metodologii 
„uczenia się poprzez działanie”
• Umiejętność stosowania nauki w miejscu pracy z korzyścią 
dla studentów

• Wskazanie i ocena umiejętności przedsiębiorczych jako kompeten-
cji kluczowych, wspomaganie studentów w udanym przekształcaniu 
doświadczeń w wiedzę i kompetencje
• Uświadomienie studentom oraz sobie podstawowych umiejętności 
w zakresie przedsiębiorczości określonych w tym module 
• Stymulowanie i wspieranie pracy zespołowej, planowania, zarządzania 
i uczenia się poprzez doświadczenie zarówno na poziomie indywidual-
nym, jak i grupowym

• Przedstawienie niektórych podstawowych umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości istotnych dla sektora kultury i kreatywnego
• Poznanie korzyści i powodów, dla których współpraca i praca zespo-
łowa są niezbędne dla rozwijania przedsiębiorczości i pozytywnych 
doświadczeń uczenia się w miejscu pracy
• Poznanie umiejętności planowania i zarządzania w przedsiębiorstwie, 
ich znaczenia i ścisłego związku z tworzeniem planu działania
 

• Wykorzystanie odpowiednich środków i narzędzi dydaktycznych do 
wspierania i wykorzystywania podstawowych umiejętności przedsię-
biorczych poprzez nieskrępowaną komunikację w ramach wspólnej 
przestrzeni wzajemnego uczenia się 

• studium przypadku
• dyskusja/„role play”

• wideo
• dalsze lektury
• wskazówki i podpowiedzi wraz z praktycznymi 
przykładami

• wideo
• działania praktyczne

Jak wymieniono w rozdziale

SPOSOBY POMOCY STUDENTOM/TRENEROM W MAKSYMALNYM WYKORZYSTANIU 
PROCESU UCZENIA SIĘ W MIEJSCU PRACY W KONTEKŚCIE FIRM/PODMIOTÓW 
Z SEKTORA KULTURY I KREATYWNEGO:
Partner odpowiedzialny MATERAHUB

Moduł 2. 
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TEMATY ROZDZIAŁY POWIĄZANE CELE KSZTAŁCENIA PROPONOWANE DZIAŁANIA

3.1. Planowanie i wdrażanie 
nauki w miejscu pracy 
w praktyce

3.2. Spersonalizowane plany 
kształcenia

3.3. Dzienniki studentów 
wspomagające ocenę 
kształtującą

3.4. Wysokiej jakości dopaso-
wanie studentów/uczniów 
i firm/podmiotów

3.1.1. Planowanie i wdrażanie nauki 
w miejscu pracy w kontekście uczenia się
3.1.2. Znaczenie planowania i wdraża-
nia efektywnego uczenia się w miejscu 
pracy w sektorze kultury i kreatywnym
3.1.3. Sposoby wdrażania uczenia się 
w miejscu pracy poprzez użycie kon-
kretnych narzędzi 

3.2.1. Czym jest spersonalizowany plan 
kształcenia?
3.2.2. Spersonalizowany plan kształce-
nia jako narzędzie efektywnej nauki 
w miejscu pracy w obszarze branż 
kultury i kreatywnych

3.3.1. Czym jest dziennik wspomagają-
cy ocenę kształtującą?
3.3.2. Dziennik studenta, jako narzędzie 
efektywnego uczenia się w miejscu 
pracy w sektorze kultury i kreatywnym

3.4.1. Zrozumienie potrzeb pracodaw-
ców
3.4.2. Znajomość sektora i HR
3.4.3. Budowanie powiązań między stu-
dentem a sektorem kultury i sektorem 
kreatywnym

• Wykazanie podstawowych umiejętności planowania i zarządzania 
oraz określenie ich kluczowego związku z opracowaniem konkretnego 
planu działania
• Uczący się rozumieją potrzebę i narzędzia zarządzania czasem 
w projektach dla sektora kultury i kreatywnego
• Uczący się są w stanie stosować umiejętności akademickie i technicz-
ne, ćwiczyć je za pomocą określonych narzędzi oraz pomagać studen-
tom w odnoszeniu korzyści z doświadczeń nauki w miejscu pracy

• Uczący się rozpoznaje podstawowe komponenty planu kształcenia 
• Uczący się tworzy spersonalizowane plany kształcenia dla praktyk 
w miejscu pracy
• Uczący się gromadzi dane i tworzy portfolio kandydata potwierdzają-
ce posiadanie pożądanych kompetencji

• Uczący się poznaje formę dziennika oceny i jego podstawowe elementy
• Uczący mapuje działania związane z uczeniem się w miejscu pracy 
w odniesieniu do ram programowych
• Uczący się śledzi przebieg kariery i gromadzi istotne dane w celu 
walidacji procesu uczenia się w miejscu pracy

• Uczący się potrafią wskazać istniejącą lukę w zatrudnieniu i określić 
zadania związane ze stanowiskiem pracy
• Uczący się przeprowadza  analizę potrzeb w kontekście stażu zawodo-
wego i dopasowuje typ stażu do profilu kandydata.
• Wykazywanie się zdolnościami do tworzenia i utrzymywania sieci 
w ramach własnych branże sektora kultury i kreatywnego

• studium przypadku
• udostępnianie linków, stron internetowych, filmów itp.
• ćwiczenia/quizy na platformie (wybór wielokrotny, 
prawda/fałsz, przeciągnij i upuść itp.)

• prezentacje PowerPoint/video
• dzielenie się własnymi doświadczeniami i spersonali-
zowanymi planami kształcenia
• ćwiczenia/quizy na platformie (wybór wielokrotny, 
prawda/fałsz, przeciągnij i upuść itp.)

• prezentacje PowerPoint/Wideo
• udostępnianie szablonów dzienników
• ćwiczenia/quizy na platformie (wybór wielokrotny, 
prawda/fałsz, przeciągnij i upuść itp.)

• pozyskiwanie i analiza informacji
• udostępnianie linków, stron internetowych, filmów itp.
• ćwiczenia/quizy na platformie (wybór wielokrotny, 
prawda/fałsz, przeciągnij i upuść itp.)

NARZĘDZIA EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ W MIEJSCU PRACY W SEKTORZE 
KULTURY I KREATYWNYM
Partner odpowiedzialny DIMITRA

Moduł 3. 
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TEMATY ROZDZIAŁY POWIĄZANE CELE KSZTAŁCENIA PROPONOWANE DZIAŁANIA

4.1. Korzyści z nauki w miejscu 
pracy dla firm z sektora kultury 
i kreatywnego

4.2 Sposoby uwrażliwiania 
firm na ich rolę i odpowie-
dzialność w procesie efektyw-
nego uczenia się w miejscu 
pracy i potrzebę tworzenia 
klastrów firm w celu stwo-
rzenia bardziej efektywnego 
podejścia

4.3. Używanie wspólnego języ-
ka sprzyjającego komunikacji 
i rozpowszechnianie informacji  
oraz promocji najlepszych 
praktyk

4.4 Czynniki sukcesu, strategie 
i narzędzia sprzyjające długo-
terminowemu partnerstwu 
biznesowemu

4.5. Ciągłe doskonalenie 
zawodowe i aktualizacja umie-
jętności nauczycieli, instrukto-
rów, trenerów

4.1.1 Cele uczenia się w miejscu pracy 
w sektorze kultury i kreatywnym
4.1.2 Myślenie przedsiębiorcze

4.2.1 Role i odpowiedzialności w efek-
tywnym procesie nauki w miejscu pracy
4.1.2. Współpraca instytucji edukacyj-
nych z biznesem
4.1.3. Przykłady klastrów firm z sektora 
kreatywnego i kulturalnego

4.3.1. Wspólny język
4.3.2. Przykłady najlepszych praktyk
4.3.3. Wartościowe relacje z pracodaw-
cami

4.4.1 Ramy systemowe i prawne
4.4.2 Zasoby finansowe
4.4.3 Umiejętności zarządzania czasem 
i umiejętności organizacyjne
4.4.4 Staże zawodowe i praktyki stu-
denckie

4.5.1 Ciągły rozwój zawodowy 
w sektorze kultury i kreatywnym 
- ramy i umiejętności
4.5.2 Przykłady skutecznego ciągłego 
doskonalenia zawodowego 

• Rozumienie i komunikowanie zarówno studentom, jak i pracodawcom 
korzyści płynących z uczenia się w miejscu pracy 
• Wyjaśnienie znaczenia umiejętności przedsiębiorczych i innych 
z nimi powiązanych - w obszarze uczenia się w miejscu pracy

• Tworzenie ocen opcji, które uwzględniają korzyści firm
• Zrozumienie znaczenia klastrów firm

• Wykazywanie się odpowiednią znajomością własnej branży sektora 
kultury i kreatywnego
• Wykazywanie się zdolnościami do tworzenia i utrzymywania sieci 
w ramach własnej branży sektora kultury i kreatywnego
• Tworzenie synergii z innymi programami, instytucjami i firmami 
oraz ich podtrzymywanie

• Rozumienie aktualnej polityki i praktyki HR w ramach sektora kultury 
i kreatywnego
• Zdobycie wiedzy na temat różnych możliwości finansowania efektyw-
nego uczenia się w miejscu pracy dla studentów w całej Europie
• Umiejętność dobrego planowania i strukturyzacji procesu
• Identyfikowanie dobrych i złych praktyk

• Rozumienie i komunikowanie zarówno studentom, jak i pracodawcom 
korzyści płynących z uczenia się w miejscu pracy 
• Wyjaśnienie znaczenia umiejętności przedsiębiorczych i powiązanych 
w obszarze uczenia się w miejscu pracy
• Identyfikowanie dobrych i złych praktyk

• pozyskiwanie i analiza informacji
• udostępnianie linków, stron internetowych, 
filmów itp.
• quizy na platformie (w tym quizy samosprawdzające)

• dyskusje przy „okrągłym stole”
• udostępnianie własnych prezentacji, referencji, itp.

• pozyskiwanie i analiza informacji
• dyskusje przy „okrągłym stole”
• udostępnianie własnych prezentacji, referencji, itp.
• udostępnianie linków, stron internetowych, filmów 
itp.

• pozyskiwanie i analiza informacji
• udostępnianie linków, stron internetowych, 
filmów itp.
• quizy na platformie (w tym quizy samosprawdzające)

• poszukiwanie i analiza informacji
• dyskusje przy „okrągłym stole”
• udostępnianie własnych prezentacji, referencji, itp.
• udostępnianie linków, stron internetowych, filmów 
itp.
• quizy na platformie (w tym quizy samosprawdzające)

PARTNERSTWO INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH (VET) I PODMIOTÓW SEKTORA KULTURY 
I KREATYWNEGO (CCIS) SPRZYJAJĄCE EFEKTYWNEMU UCZENIU SIĘ W MIEJSCU PRACY
Partner odpowiedzialny INNOGATE
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TEMATY ROZDZAIŁY POWIĄZANE CELE KSZTAŁCENIA PROPONOWANE DZIAŁANIA

5.1. Podręcznik facylitacji 
dla nauczycieli VET (IO4)

5.2 Tworzenie synergii 
z komplementarnymi progra-
mami (program Erasmus 
dla młodych przedsiębiorców 
- EYE, Youth Guarantee, itp.)

5.3. Unijny program Erasmus 
+ projekty w obszarze sektora 
kultury i kreatywnego oraz 
nauki w miejscu pracy

5.4. Współpraca z lokalnymi 
i narodowymi sieciami 
i platformami

5.5 Współpraca z partnerami 
w UE

5.6 Współpraca na poziomie 
branż sektora kultury 
i kreatywnego

5.1.1. Korzyści z uczenia się w miejscu 
pracy dla nauczycieli zawodu, trene-
rów, instruktorów (VET) w obszarze 
sektorów kultury i kreatywnego
5.1.2. Nauczyciel zawodu (VET) jako 
kluczowy czynnik sukcesu
5.1.3. Wdrażanie nauki w miejscu pracy 
w praktyce

5.2.1 Tworzenie synergii między insty-
tucjami edukacyjnymi i programami 
dla studentów
5.2.2 Praca z programami
5.2.3 Planowanie i zarządzanie 

5.3.1 Analiza przydatności istniejących 
programów UE w konkretnych sytu-
acjach w procesie nauki w miejscu 
pracy w sektorze kultury i kreatywnym
5.3.2 Praca z projektami odpowiednimi 
dla nauki w miejscu pracy w sektorze 
kultury i  kreatywnym
5.3.3 Planowanie i zarządzanie 

5.4.1 Cele współpracy z lokalnymi 
i krajowymi sieciami i platformami
5.4.2 Analiza dostępnych i odpowied-
nich sieci i platform

5.5.1 Cele współpracy z partnerstwami 
w UE
5.5.2 Analiza dostępnych i odpowied-
nich partnerstw UE
5.5.3 Planowanie i zarządzanie

5.6.1 Analiza odpowiednich platform 
i sieci internetowych
5.6.2 Analiza odpowiednich targów 
i wydarzeń związanych z branżami 
sektora kultury i kreatywnego

• Zdefiniowanie i komunikowanie korzyści płynących z uczenia się 
w miejscu pracy w sektorze kultury i kreatywnym dla nauczycieli zawo-
du i trenerów (VET)
• Analiza najważniejszych cech i czynników sukcesu w procesie uczenia 
się w miejscu pracy w obszarze sektorów kultury i kreatywnego
• Analiza doświadczeń, wiedzy i umiejętności praktycznych nauczycieli 
zawodu/instruktorów VET
• Zastosowanie umiejętności akademickich i praktycznych nauczyciela 
zawodu (VET) z myślą o umożliwieniu studentom odniesienia maksy-
malnych korzyści z uczenia się w miejscu pracy

• Planowanie sposobów kreowania synergii między instytucjami eduka-
cyjnymi i programami dla studentów
• Zarysowanie możliwości długoterminowej współpracy z programami 
UE i innymi programami dla studentów
• Stymulowanie i wspieranie pracy zespołowej, planowania, zarządzania 
i uczenia się poprzez doświadczenie zarówno na poziomie indywidual-
nym, jak i grupowym

• Mapowanie istotnych projektów finansowanych przez UE w ramach 
programu Erasmus+ 
• Analiza przydatności projektów programu Erasmus+ dla studentów
• Wspieranie planowania i zarządzania poprzez doświadczenie zarówno 
na poziomie indywidualnym, jak i grupowym
• Zrozumienie znaczenia i korzyści płynących z projektów Erasmus+ dla 
nauki w miejscu pracy i sektorów kultury i kreatywnego

• Informowanie o korzyściach płynących ze współpracy z lokalnymi 
i krajowymi sieciami i platformami
• Analizowanie dostępnych i odpowiednich sieci i platform
• Tworzenie synergii z wykorzystaniem sieci i platform lokalnych 
i krajowych

• Mapowanie odpowiednich partnerstw w ramach UE
• Analiza korzyści płynących z pracy z partnerstwami UE
• Tworzenie i rozwijanie praktyki zarządzania czasem

• Uczący się potrafi analizować aspekty kontekstowe i proponować 
rozwiązania wdrożeniowe uwzględniające te kontekst
• Organizowanie współpracy pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu 
artystycznego w celu tworzenia wspólnych prac

• dyskusje przy ”okrągłym stole”
• udostępnianie linków, filmów, prezentacji
• dzielenie się własnymi doświadczeniami
• sieciowanie
• quizy sprawdzające wiedzę własną

• sieciowanie
• strony i adresy internetowe
• dyskusje przy okrągłym stole
• tworzenie planów samorozwoju 

• sieciowanie
• udostępnianie stron internetowych i linków
• tworzenie planów rozwoju
• dyskusje przy „okrągłym stole”

• dyskusje przy „okrągłym stole”
• dzielenie się stronami internetowymi, linkami i osobistymi 
doświadczeniami
• pozyskiwania i analiza informacji

• pozyskiwanie i analiza informacji
• dzielenie się stronami internetowymi, linkami i osobistymi 
doświadczeniami
• dyskusje przy „okrągłym stole”

• prezentacje
• pozyskiwanie i analiza informacji
• sieciowanie
• dzielenie się stronami internetowymi, linkami i osobistymi 
doświadczeniami
• dyskusje przy „okrągłym stole”

SPOSOBY TWORZENIA POWIĄZAŃ I SYNERGII 
Z ZEWNĘTRZNYMI ŹRÓDŁAMI WSPARCIA
Partner odpowiedzialny RDA

Moduł 5. 

22Erasmus+ Programme - Strategic Partnership - AGREEMENT N⁰: 2018-1-PL01-KA202-050818 Learn to Create - promoting Work-based Learning in Europe’s Cultural and Creative Industries



TEMATY ROZDZIAŁY POWIĄZANE CELE KSZTAŁCENIA PROPONOWANE DZIAŁANIA

6.1 Praktyczne wskazówki 
dotyczące uczenia się metodą 
‘peer-to-peer’

6.2 Świadomość i autoreflek-
sja jako narzędzia kształcenia

6.3. Dzielenie się wiedzą 
i umiejętnościami stosowania 
metody ‘peer-to-peer’

6.1.1 Pojęcie uczenia się metodą ‘peer
-to-peer’ i jej implikacje
6.1.2 Dialog jako narzędzie uczenia się

6.2.1 Świadomość i refleksja w kontek-
ście uczenia się
6.2.2 Znaczenie wartości i ich wpływ 
na praktykę
6.2.1 Praktyki autorefleksji sprzyjające 
zrozumieniu nabytej wiedzy

6.3.1 P2P Mentor - podopieczny
6.3.2 P2P Podopieczny - podopieczny
6.3.3 P2P Mentor - mentor

• Zdefiniowanie uczenia się metodą ‘peer-to-peer’ w kontekście sektora 
kultury i kreatywnego
• Zaangażowanie w dyskusję skoncentrowaną na temacie 

• Wprowadzenie koncepcji świadomości i refleksji w praktyce uczenia się
• Omówienie znaczenia wspólnych wartości w kontekście uczenia się 
 w miejscu pracy
• Umożliwienie oceny własnej praktyki poprzez udokumentowaną 
refleksję

• Rozważenie możliwości postawienia mentora na poziomie osoby 
szkolonej
• Wspieranie dialogu między uczniami jako mierzalnego działania 
edukacyjnego
• Zastosowanie własnych kompetencji do rozwijania umiejętności 
i wiedzy innych uczestników

• pozyskiwania i analiza informacji,  prezentacja
• „okrągły stół” poświęcony tematom kursu

• przygotowanie wywiadów wideo pomiędzy 
uczestnikami, które podkreślają elementy 
samoświadomości we własnej praktyce
• osobista deklaracja na temat wartości i praktyki
• nagrywanie (dokumentowanie) własnych działań 
praktycznych i ich ocena

• wykorzystanie forum w celu nawiązania kontaktu 
z osobami szkolonymi i innymi uczestnikami
• dokumentowanie wymiany informacji między 
uczestnikami szkolenia i opisywanie nabytej wiedzy
• opisanie szeregu mediów i platform, za pomocą których 
prowadzony jest dialog i wymiana informacji w konkret-
nych branżach sektora kultury i kreatywnego

DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIAMI I UCZENIE SIĘ 
METODĄ PEER-TO-PEER
Partner odpowiedzialny RINOVA
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