Trening podstawowych
umiejętności komunikacyjnych ze
zintegrowanymi ćwiczeniami
sportowymi
KONCEPCJE WDRAŻANIA I STRATEGIE
Jak wzbudzić zainteresowanie i wdrożyć materiały projektu
“Golden Goal Plus” w główny system nauczania w krajach
docelowych

Partnerzy:
• Volkshochschule im Landkreis Cham e.V., Cham, Niemcy
• BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Wiedeń,
Austria
• IRFA Sud, Montpellier, Francja
• Stichting ROC Nijmegen, Nijmegen, Holandia
• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź, Polska
• Biuro Inicjatyw Rozwojowych, Białystok, Polska
• Centro Formacao Antonio Sergio / ATPEOPLE Human Resource Management Ltd,
Lizbona, Portugalia

Produkt ten jest dziełem współpracy wszystkich partnerów. W celach niekomercyjnych może być
bezpośrednio pobrany z oficjalnej strony projektu: www.golden-goal-plus.eu (plik darmowy)
Produkt chroniony jest prawem autorskim 2010.

GOLDEN GOAL PLUS

Numer projektu : DE/08/LLP-LdV/TOI/147160
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja
odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
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KONCEPCJE WDRAŻANIA I STRATEGIE
Jak wzbudzić zainteresowanie i wdrożyć materiały projektu “Golden Goal Plus” w
główny system nauczania w krajach docelowych
Wstęp
W wielu krajach europejskich znaczna część populacji osób dorosłych nie posiada
wystarczających

umiejętności

czytania

i

pisania

aby właściwie

funkcjonować

w

społeczeństwie. Problem ten dotyczy zwłaszcza osób kończących edukację na wczesnym
etapie (na podstawie:

Międzynarodowych Badań nad Analfabetyzmem wśród Osób

Dorosłych). Dodatkowo osoby dorosłe nie korzystają w równym stopniu z trwających całe
życie czynności uczących i rozwijających. Niska aktywność dorosłych połączona jest z
niższym wykształceniem.
Młodzi dorośli stanowią grupę, do której dotarcie jest wyjątkowo trudne, gdyż nie wykazują
oni chęci uczestniczenia w edukacji osób dorosłych czy trwających całe życie procesach
rozwojowych, a tradycyjne techniki rozwojowe bardzo często nie łączą się z
zainteresowaniami czy zdolnościami tej grupy. Sytuacja ta w najgorszym przypadku
doprowadza nawet do wzmocnienia negatywnego wizerunku samej grupy. Wszystko to
prowadzi do budowania kolejnych przeszkód: ograniczeniu uczestnictwa w życiu całego
społeczeństwa, zmniejszeniu szans na rynku pracy.
Aspekty społeczne odgrywają równie ważną rolę w procesie nauki; upośledzenie
edukacyjne bardzo często wypływa z połączenia czynników osobistych, społecznych,
kulturowych czy ekonomicznych. Działania mające na celu poprawę poziomu wykształcenia
muszą łączyć się z działaniami poprawiającymi wszystkie wymienione elementy.
Dlatego też poprzedni projekt Golden Goal opracował program nauczania umiejętności
podstawowych i społecznych połączony z aktywnością sportową jak również przygotował
niezbędny do tego zestaw materiałów i metod.

Połączenia nauczania umiejętności

podstawowych ze sportem miało na celu zwiększenie zainteresowania odbiorcy i
zmotywowanie go do dalszej nauki.
W oparciu na doświadczeniach wyniesionych z realizacji projektu podjęto decyzję o
wykorzystaniu jego rezultatów w trzech wybranych krajach: Polsce, Portugalii i Niemczech.
W ten sposób stworzono GOLDEN GOAL PLUS, którego celem jest dostosowanie planu
nauczania i materiałów powstałych podczas projektu GOLDEN GOAL do specyfiki Polski,
Portugalii i Niemiec jak i dostosowania całego projektu do rzeczywistości wybranych
krajów.

Modyfikacja zawartości projektu GOLDEN GOAL skupiła się zarówno na
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aspektach lingwistycznych jak i na aspektach socjologicznych oraz kulturowych w
wybranych trzech krajach.
Koncepcja implementacji projektu ‘Golden Goal Plus’ zapewnia zorganizowany plan
działania skupiający się na właściwej lokalizacji i organizacji wprowadzania rezultatów
projektu w życie. Implementacja ustanawia modele organizacyjne, wskazuje odpowiednią
strukturę szkoleń, zapewnia podstawę do określenia możliwości wprowadzenia połączenia
nauki umiejętności podstawowych ze sportem na polu rozmaitych czynności rozwojowych.
Wskazuje również potencjalnych partnerów do współdziałania.
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Spis treści:
A: KONCEPCJE IMPLEMENTACJI

1.

Prezentacja i komunikacja.

2.

Jak

zaprojektować

efektywny

plan

komunikacji

aby

wzmocnić

strategie

implementacji.
3.

Szczegółowy plan działania dla strategii implementacji.
a.

Integracja z programami i strategiami edukacyjnymi

b. Przeprowadzanie szkoleń model organizacyjny i szczegółowy plan.
c.

Jakość i możliwości przekazu.

B: STRATEGIE IMPLEMENTACJI W WYBRANYCH KRAJACH
Szczegółowy plan działania dla zapewnienia odpowiedniego przekazu.
Plany zostały opracowane w zgodzie z wyżej wymienionymi koncepcjami i potwierdzone
poprzez wnikliwą analizę opartą na następujących czynnościach:
-

dostarczenie szczegółowych informacji poprzez przeprowadzenie wywiadów i
spotkań informacyjnych.

-

szczegółowych warsztatów adaptacyjnych skupionych na materiałach: metodach,
narzędziach…

-

testów pilotażowych i kursów z odbiorcami

-

ewaluacji otrzymanych od ekspertów z dziedziny pedagogiki oraz twórców planu
działania i dotyczących:
•

odpowiedniego doboru metod i narzędzi

•

potencjał wykorzystania materiałów projektu 'Golden Goal Plus' i ich
dostosowanie

do

codziennego

użytku

w

kontekście

lokalnym/regionalnym/krajowym.
•

szanse na pozyskanie zainteresowania i funduszy w celu zaangażowania w
nowe czynności szkoleniowe

ANEKS SZCZEGÓŁOWY PLAN

Skróty:
CEF - Cursos de Educaço e Formação
CNO - Centros Novas Oportunidades
ICT - Internet and communication technologies (technologie komunikacyjne)
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NGO - Nongovernmental organisation (organizacja pozarządowa)
POPH - Programa Operacional do Potencial Humano
RVCC - Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
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A: KONCEPCJE IMPLEMENTACJI
1: Prezentacja i komunikacja
Przed rozpoczęciem strategii implementacji i nawiązaniu kontaktów z partnerami,
powiązanymi organizacjami i decydentami, musimy wybrać odpowiednie i atrakcyjne
metody prezentacji i komunikacji dotyczące projektu ‘Golden Goal Plus’. Ma to zapewnić
najlepsze warunki w celu wzbudzenia zainteresowania i zapewnienia możliwości działania
tym tak nowym zagadnieniom edukacyjnym.
Projekt musi być atrakcyjny, a jego twórcy w jasny sposób muszą przedstawić jego cele i
oczekiwane rezultaty:
1.

Co wiemy o projekcie:

-

Opis. „Ogólne informacje, założenia, filozofia projektu”.

-

Partnerzy: kim są, jakie są nasze i ich role.

-

Jakie są oczekiwane rezultaty: jakie produkty zostały zapewnione przez
wcześniejszy projekt i co dokładnie zostało zrobione w nowym (w celu analizy
korzyści, dostosowania produktów, przygotowanie implementacji na rynek
lokalny i krajowy)?

2.

Kto jest grupą docelową i beneficjentem?

3.

Jaki jest oczekiwany pozytywny wpływ płynący z posłużenia się metodami i
narzędziami w procesach szkoleniowych i jakie są powiązania projektu z potrzebami
rynku.

4.

Jaką pozytywną rolę mogą odgrywać nasi partnerzy w procesie implementacji projektu.

W początkowym etapie cele prezentacji i dokumentacja powinny skupić się na:
Zamierzenia i cele:
-

wywołanie zainteresowania projektem i jego produktami wśród organizacji
odpowiedzialnych

za

edukację

dorosłych,

organizacji

społecznych

i

pracodawców i nakłonienie ich do wykorzystania produktów w ich koncepcjach
szkoleniowych.
-

zademonstrowanie sposobu wykorzystania tych produktów w procesie
edukacji i podkreślenie płynących z tego korzyści dla odbiorców.

-

nakłonienie decydentów do promocji nowych koncepcji edukacyjnych projektu
w sektorze edukacyjnym i mediach.
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-

wzbudzenie zainteresowania samych szkolących jak i szkolonych nowymi
metodami, które pomagają w podtrzymaniu motywacji uczących się i
przełamują ich negatywne nastawienie wobec edukacji.

Grupy docelowe:
organizacje

-

odpowiedzialne

za

szkolenie

dorosłych,

które

mogłyby

wykorzystać produkty projektu w ich szkoleniach,
-

decydenci i udziałowcy, którzy mogliby wesprzeć implementację projektu i
wykorzystanie jego metod i narzędzi (otwieranie funduszy, organizacja
imprez i konferencji, zapewnienie promocji, wspieranie),

-

pracodawcy i reprezentanci sektorów zawodowych,

-

szkoleniowcy, nauczyciele, edukatorzy, doradcy, trenerzy, którzy pracują z
beneficjentem projektu, i którzy w pełni znają jego potrzeby i trudności w
dostępie do edukacji (poprzez szczegółowy program nauczania),

-

wszyscy partnerzy związani z kursami zawodowymi dotyczącymi nauczania
umiejętności podstawowych jak i edukacji sportowej jak również partnerzy
mogący

dostarczyć

odpowiednich

informacji

dotyczących

edukacji

(organizacje pomocy społecznej, biura pracy),

-

końcowi beneficjenci, młodzi dorośli, których powinno się zachęcać do
dalszej edukacji jak i zapewniać czynniki skłaniające ich do wzięcia udziału
w działaniach zapewnianych przez projekt.

Niektórzy reprezentanci tej grupy mogliby zostać członkami strategicznej grupy doradczej,
która śledziłaby implementację projektu i analizowała jej rezultaty.
Twój przekaz
Twój przekaz musi skupiać się na korzyściach dla wyselekcjonowanych grup płynących z
udziału w implementacji nowego projektu.
Przykłady:
•

Dla decydentów i udziałowców mogłyby to być:
-

możliwości stworzenia nowych programów przyciągających najtrudniejsze
grupy docelowe i zapewniających lepsze rezultaty,

-

gotowe rozwiązania zapewniające sposoby wprowadzenia nowych metod na
kursach

pomocy,

kursach

zawodowych,

czy

kursach

podnoszących

kwalifikacje w dziedzinie podstawowych umiejętności, które zapewniają lepsze
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działanie na rynku pracy.,
-

dzięki tym programom będziesz miał również możliwość skupienia się na
umiejętnościach miękkich, które odpowiadają zachowaniom w niektórych
grupach zawodowych.

•

Dla nauczycieli, szkoleniowców, trenerów przekaz powinien być zawarty w
szczegółowym planie nauczania, który zapewni:
-

szybkie pokonanie trudności związanych z motywacją osób szkolonych,

-

nauczy szkolonych jak przestrzegać wyznaczonych zasad,

-

zapewni odpowiednie, dostosowane do potrzeb rozwiązania zapewniające
codzienną praktykę,

•

-

zapewni atrakcyjną formę nauki umiejętności podstawowych,

-

zapewni szkolonym lepszą samoocenę dotyczącą ich zachowania.

Dla grupy docelowej przekaz powinien być następujący:
-

będziesz się dobrze bawił i poznasz nowych przyjaciół,

-

będziesz mógł wybrać te ćwiczenia, które najbardziej ci się podobają,

-

poradzisz sobie, a my pomożemy ci osiągnąć twoje cele,

-

będziesz w pełni świadomy swoich nowych umiejętności.

Klucz do sukcesu: dobra komunikacja
Dobra strategia to strategia, która skupia się na właściwej komunikacji między członkami
grupy i pozostałymi partnerami, którzy są związani z implementacją projektu.
Stwórz plan komunikacji:
Plan komunikacji stworzony przez członków twojej grupy, związanych z procesem
implementacji, jest użytecznym narzędziem, który pomoże ci zdefiniować sposób przekazu
informacji w czasie projektu – informacji dotyczących statusu, spotkań, czynności,
kontaktów, problemów, dostępności, kształtu dokumentacji.
Plan komunikacji pomoże ci:

•

zanalizować jakie mechanizmy komunikacji będą ci potrzebne dla właściwej
implementacji:

(seminaria,

notatki

prasowe,

wywiady,

prezentacje

w

PowerPoint, ulotki, plakaty…)
•

zapewnić czynną komunikację pomiędzy członkami grupy, partnerami i
propagatorami.
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•

udokumentować podejmowane czynności (wymiana informacji to szybkie
podejmowanie decyzji w przyjaznych okolicznościach).

•

zapewnić jasność co do tego czego będą dotyczyły spotkania, uszeregować je i
zsynchronizować,

•

określić sposób dokumentacji podejmowanych decyzji, określić kto będzie brał
udział w określonych czynnościach (uwaga na znaki ostrzegawcze związane z
uczestnictwem, takie jak brakujące lub spóźnione produkty cząstkowe) ,

•

zidentyfikować udziałowców, którzy będą musieli wziąć czynny udział w
implementacji ( nie należy zapominać o potencjalnych sponsorach sportowych,
zewnętrznych

partnerach,

między-funkcyjnych

członkach

zespołu

w

zestawieniu z członkami podstawowymi),

•

określić

kanały

komunikacji

i

przepływu

informacji

takie

jak

poczta

elektroniczna, poczta głosowa, wiadomości tekstowe (sms), nieformalne
rozmowy, spotkania wirtualne, telekonferencje itp.
•

pomoże ci opracować listę numerów telefonicznych i adresów poczty
elektronicznej z obszaru, którym jesteś zainteresowany i tak pomoże rozwinąć
indywidualne kontakty.

Dobra komunikacja nie tylko jasno określa jak ma przebiegać implementacja, pozwala on
również osobom nie będącym ścisłym członkiem zespołu dowiedzieć się czego mogą
spodziewać się w trakcie jej trwania.

Pozwala również właściwie udokumentować

komunikację pomiędzy powiązanymi ze sobą czynnościami jak i pomiędzy innymi
projektami.
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2: Szczegółowy plan działania dla strategii implementacji.
a) Integracja z programami i strategiami edukacyjnymi
Koniecznie jest poznanie opinii i poziomu zaangażowania decydentów w celu określenia
przyszłych perspektyw projektu.
Należy zorganizować spotkania i wywiady z tymi partnerami.
Musimy rozpoznać jaka jest kluczowa strategia edukacyjna zarówno na polu krajowym,
regionalnym czy lokalnym, jakie są programy i organizacje zapewniające dostęp do
edukacji w zakresie nauczania umiejętności podstawowych.
Musimy poznać procesy umożliwiające nam wdrożenie nowych programów i pozyskanie
odpowiednich funduszy.
Zanim nawiążemy kontakt z odpowiednimi służbami i dotrzemy do właściwego decydenta
musimy przygotować nasze główne argumenty, które pomogą nam w nakłonieniu go do
podjęcia decyzji:
-

powinniśmy wykazać się znajomością strategii edukacyjnych i możliwościami
ofiarowywanymi młodym dorosłym borykającym się z umiejętnościami
podstawowymi,

-

powinniśmy wykazać się doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy i
implementacji rozmaitych programów szkoleniowych, w tym programów
opartych na aktywności sportowej,

-

powinniśmy wykazać się naszym doświadczeniem związanym z naszym
projektem jak i znajomością nowych potrzeb i zmieniających się metod,

-

powinniśmy wykazać się wnikliwą analizą warunków potrzebnych do
motywowania grup szczególnie trudnych poprzez połączenie aktywności
sportowej z nauką umiejętności podstawowych.

Musimy potrafić jasno określić nasze motywy działania, takie jak:
-

znajomość indywidualnej i zbiorowej charakterystyki młodych pokrzywdzonych
osób odbywających szkolenie,

-

nasze możliwości w zapewnieniu odpowiednich metod, aby zachęcić te
właśnie grupy docelowe,

-

nasze oddanie w celu tworzenia odpowiedniej bazy zapewniającej doradztwo i
wsparcie młodym osobom dorosłym.

-

możliwe korzyści i wpływy na lepszą integrację w różnych sektorach
zawodowych,
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-

własną analizę warunków koniecznych do właściwej implementacji nauki
połączonej ze sportem,

-

jak możemy zapewnić trwałość działania po zakończonym finansowaniu
projektu i jakie są nasze kryteria oceny działania projektu i wskaźniki
powodzenia,

-

jaka będzie rola strategicznej krajowej grupy doradczej.

Pamiętaj: Naszym głównym celem jest pozyskanie pozytywnej opinii decydentów, którzy
wpływają na przyszłe finansowanie i implementację projektu „Golden Goal Plus”
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b) Przeprowadzanie szkoleń model organizacyjny
Szczegółowy plan nauczania. Testy pilotażowe
Musimy znaleźć odpowiednią organizację i lokalizację, aby wprowadzić nasz projekt w
życie. Oto kilka pomysłów na model organizacyjny dla nowych metod szkolenia
opracowanych w projekcie w celu zapewnienia trwałości przeprowadzanych czynności jak i
pozytywnych skutków związanych z celami projektu.
Musimy stworzyć warunki dla właściwego wpływu projektu poprzez przygotowanie i
ocenienie kluczowych czynników w celu efektywnej implementacji:
-

wymagane struktury,

-

potencjał (administracja, pracownicy, budżet),

-

przeszkody i możliwości,

-

organizacja kursów i program,

-

konieczni partnerzy,

-

ewaluacja i komunikacja dotycząca rezultatów (raporty, imprezy).

Szczegółowy plan nauczania kursu ( w aneksie) i różne testy pilotażowe z uczestnikami
zapewnią odpowiednią strukturę szkoleń:
wskazówek

osobom

bezpośrednio

celem jest dostarczenie organizacyjnych

odpowiedzialnym

za

edukację:

nauczycielom,

doradcom, projektantom kursów, szkoleniowcom, trenerom i osobom zarządzającym
placówkami szkoleniowymi i zapewnieniu w ten sposób odpowiedzi na następujące pytania:
Cele:
-

po finansowaniu projektu co będzie decydowało o sukcesie nowego
programu?

-

czy nasz plan działania pasuje do projektu?

-

jakie wskaźniki musimy wybrać aby właściwie ocenić rezultaty?

-

jakich korzyści oczekują decydenci?

Praktyka:
-

kto będzie odpowiedzialny za co, w jaki sposób i gdzie?

-

jakie warunki są konieczne, aby zapewnić odpowiednie szkolenie w oparciu o
nowe metody (zwłaszcza czynniki finansowe)?
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-

jakie będą nasze analizy i raporty dotyczące zmian płynących z nowego
programu ?

-

jak poprawimy nasze metody szkoleniowe (szkolenie trenerów)?

-

jakie widzimy zagrożenia czy przeszkody mogące wpływać na odpowiednią
implementację?

-

jak poradzimy sobie z koordynacją, administracją i ewaluacją rożnych
aspektów projektu?

Powiązania:
-

jak poradzimy sobie z wymaganym partnerstwem ze strukturami sportowymi
(kontrakty, dostęp, koszt, materiały, elastyczność)?

-

jakie będą nasze powiązania ze szkoleniem zapewnianym przez innych
szkoleniowców, jak połączymy różne kursy i jak ocenimy pedagogiczne
rezultaty?

-

jak będzie wyglądała nasza komunikacja dotycząca określonych czynności i
jak będziemy je propagować? (zwyczajowa sieć partnerów, krajowa grupa
doradcza)

Podejście do szkolonych: Jak zachęcimy wybrane grupy społeczne do skorzystania z
nowych metod nauczania:
Przykłady:
-

ich zainteresowania dotyczące sportów i ICT

-

ich indywidualne zapotrzebowania, zachowanie i umiejętności jakich muszą
się nauczyć (lub bardziej rozwinąć), sposoby, dzięki którym mogą to osiągnąć.
jakie są ich związki z profilami zawodowymi?

-

jaki jest ich własny pogląd na to jak można urozmaicić ich naukę umiejętności
podstawowych.

c)

Jakość i możliwości przekazu.

Aby zapewnić implementację projektu ’Golden Goal Plus’ w wybranych krajach, musimy
zapewnić wysoka jakość ofiarowanego produktu i upewnić się, że jest on dopasowany do
potrzeb wybranych krajów.
Musimy właściwie ocenić następujące kryteria i sprawnie komunikować się w sprawie
wyników naszej pracy i jej perspektyw na przyszłość.
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Przykłady wskazówek niezbędnych do ewaluacji różnych podejmowanych czynności i
zdobytych doświadczeń:
dla trenerów i nauczycieli:
-

zaangażowanie w nowe metody nauczania w przyjaznej atmosferze,

-

jasny rozdział funkcji pomiędzy członkami zespołu,

-

brak baz danych i trudności organizacyjne,

-

zmniejszenie liczby rezygnacji kursantów poprzez zwiększanie ich poczucia
własnej wartości i unikanie dyskryminacji,

-

lepsze przestrzeganie zasad,

dla szkolonych:
-

ćwiczenia, które naprawdę pasują do ich zainteresowań,

-

łatwiejsza nauka umiejętności podstawowych,

-

potencjał płynący z pracy zespołowej i współpracy

-

rozpoznanie zawodowo przydatnych umiejętności,

dla menadżerów:
-

trudności w procesie implementacji (pomysły na usprawnienia)

-

czy praktyka odzwierciedla cele projektu?

-

bliska współpraca z administracją i siecią instytucji wspierających,

-

powiązania ze strukturami sportowymi,

-

sprawna koordynacja różnych modułów kursu,

-

działania krajowej strategicznej grupy doradczej (spotkania, raporty)

-

dyseminacja i wymagana narzędzia,

-

możliwości dzielenia się doświadczeniami z nowymi partnerami i plany
umożliwienia szkolenia trenerów w nowych strukturach,

-

możliwe dostosowanie już istniejących produktów,

-

które modele można powtórzyć i jakie są nowe możliwości wykorzystania
projektu (nowe sektory, nowe grupy docelowe)?
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B: STRATEGIE IMPLEMENTACJI W WYBRANYCH KRAJACH
Szczegółowy plan działania dla zapewnienia odpowiedniego przekazu.

1) Prezentacja i komunikacja Plany działania
Odpowiednie narzędzia i sposoby komunikacji
Niemcy:
Przygotowano szczegółowy opis projektu w prezentacji PowerPoint.

Jest on

dostosowany do różnych grup. Krótszy przygotowany jest dla trenerów i nauczycieli.
Nacisk położony jest na kontakt osobisty, który jest najważniejszym narzędziem.
Polska:
Wybór narzędzi jest dostosowany do różnych grup docelowych (młodych matek,
nieletnich z grup ryzyka, mniejszości etnicznych). W tym względzie dochodzi do
współpracy z organizacjami pozarządowymi i ich współpracownikami pracującymi w
różnych środowiskach. Najpowszechniejszym i najbardziej skutecznym sposobem
komunikacji

są

spotkania

z

użyciem

prezentacji

multimedialnych

(cele,

daty,

oczekiwane rezultaty). Innym dobrym narzędziem jest prezentacja przyjętych reguł na
bezpośrednich spotkaniach z użytkownikami lub potencjalnymi użytkownikami.
Portugalia:
Narzędzia dostosowane są do grupy docelowej. Szczególnie pomocna jest współpraca,
która pomaga w dotarciu do dużej liczby grup docelowych: szkół,

centrów

szkoleniowych, oddziałów CNO. W czasie spotkań indywidualnych i grupowych
współpraca ta daje możliwość opracowania planu implementacji, który spełni wzajemne
oczekiwania.
Wszyscy partnerzy:
Strona internetowa projektu, biuletyn informacyjny, plakaty i ulotki w języku krajów
docelowych służą jako narzędzia komunikacji i dodatkowego wsparcia projektu.
Prezentacja grupom zainteresowanym i grupom docelowym
Niemcy:
Ważne jest nie tylko pozyskanie udziałowców, ale również praca zgodnie z zasadą
‘bottom-up’: oznacza to, że od samego początku implementacji należy angażować w nią
trenerów i nauczycieli z własnego kraju jak i z krajów partnerów (szczegółowe wywiady,
warsztaty i spotkania) zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym.
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Polska:
Aby stworzyć silne kontakty należy usprawniać wymianę informacji i

organizować

indywidualne jak i zbiorowe spotkania, w czasie których omawia się poszczególne fazy
projektu. W

czasie kilku działań dyseminacyjnych zbadano następujące cele:

Pozarządowe szkoły podstawowe i średnie, centra szkolenia zawodowego i centra
sportowe, nawiązano kontakt z przedstawicielami organizacji zrzeszających nauczycieli
i krajowych instytucji edukacyjnych. Doświadczenia pokazują, że im dłuższy jest etap
implementacji, tym trudniej jest zapewnić stabilność grupy.

Należy bezustannie

podejmować czynności mające na celu podtrzymanie aktywności uczestników.
Portugalia:
Główna lista grup docelowych: reprezentanci szkół średnich i centrów szkoleń
zawodowych, jak również centra szkoleń dla nauczycieli, krajowe i lokalne instytucje
edukacyjne oraz organizacje pozarządowe.
Analiza zebranych doświadczeń: wartość dodane projektu I konieczne adaptacje
dla produktów.
Niemcy:

-

Dobrze przygotowane warsztaty w małych grupach i szczególny nacisk na
kontakt osobisty.

-

Uczestnictwo w imprezach i konferencjach na poziomie regionalnym i krajowych,
które dotyczą podobnych zagadnień. Uczestnictwo w nich ma na celu
prezentację projektu i jego produktów.

Znaczenie:
-

Szczegółowej wiedzy na temat produktów wyjściowych i dostosowanych, jak
również znajomość doświadczeń pozostałych partnerów.

-

Informacji zwrotnych (feed back) otrzymanych od grup doradczych, trenerów,
nauczycieli 9po przeprowadzonych warsztatach i testach pilotażowych).

Polska:
Konieczne jest praktyczne szkolenie (plan nauczania, testy pilotażowe)

na grupie

trenerów (przynajmniej dwie osoby) , którzy tym samym stają się wzorcowym
przedstawicielem projektu 'Golden Goal Plus' w swoim środowisku.

Wewnętrzne

zainteresowanie przyczyni się do rozwoju projektu i aktywizacji innych grup.
Wartość dodana:
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-

Współpraca

z

przedstawicielami

wielu

instytucji,

związana

z

oceną

zaadaptowanego materiału i wytycznymi co do dalszych czynności (rada
naukowa).
-

Stworzenie

środowiska

dla

trenerów

umożliwiającego

wykorzystanie

innowacyjnych form szkoleń i udowodnienie, że w procesie kształcenia element
fizyczny jest równie ważny jak element intelektualny.
Przeprowadzenie kilku czynności dyseminacyjnych ( spotkania na targach edukacyjnych
i z Inspektorem w wydziale oświaty do Spraw Edukacji). Kluczowym elementem
współpracy są czynności mające na celu zwiększenie czynnego udziału i zwiększenie
wymiany informacji.
Portugalia:
Spotkania, szczegółowy plan nauczania kursu i testy pilotażowe wykazały silne
zainteresowanie grup docelowych i użytkowników projektu i pozwoliły wyznaczyć
konieczne zmiany.
Spotkania z ekspertami umożliwiły analizę możliwych korzyści i wartości dodanej
projektu.
Przydatność w codziennym użyciu:

-

odpowiednie materiały na lekcje wyrównawcze lista nowych materiałów będzie
dodana po ewaluacji w testach pilotażowych

-

odpowiednie dla procesów edukacyjnych w CEF i RVCC

-

nie stosowalne w przypadku trans-dyscyplinarnych projektów zawodowych

-

trudności związane z motywowaniem nauczycieli do intensywnego posługiwania
się

nowymi

narzędziami

(atmosfera

szkoły

blokuje

ich

otwartość

i

innowacyjność).
Wszyscy partnerzy:
Aby zapewnić odpowiednią komunikację i strategie implementacji, które będę pasowały
to krajowego, regionalnego i lokalnego konteksty wybranych krajów, wszyscy partnerzy
przygotowali katalog zaleceń dotyczących następujących kategorii projektu:
-

opracowanie graficzne, format jakościowy, logo, rozmiar dokumentów…

-

długość kursu i ćwiczeń (np. nowy system modułów)

-

język, struktura (nowe rozdziały, zawartość, zmieniona kolejność)

-

metody dydaktyczne

-

dodawanie nowych materiałów i czynności

-

odniesienie do nowych grup docelowych

-

przydatność w codziennym użyciu
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-

pozostałe kwestie…

Przygotowanie analizy finansowej
Niemcy:
Analiza możliwych źródeł finansowania na poziomie regionalnym (Urząd Pracy,
Ministerstwo Edukacji) Stały kontakt od samego początku projektu jest ważnym
aspektem przygotowań.
Polska:
W powiązaniu z kontaktami i stałą wymianą informacji, możliwe jest pozyskanie
finansowania przedsięwzięcia z rezerw Ministerstwa Edukacji lub jako części Funduszy
Strukturalnych.
Portugalia:
Możliwe jest poszukiwanie dofinansowania projektu z Ministerstwa Edukacji i Funduszy
Strukturalnych.
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2)

Integracja z programami i strategiami edukacyjnymi

Plany działania
Kontakty: Decydenci, twórcy planu nauczania, powiązania z innymi inicjatywami
Niemcy:
Zaproszenia: decydenci i partnerzy z grup lobujących Kontakty na poziomie
regionalnych z Urzędem Pracy i stowarzyszeniami edukacyjnymi.
Prezentacje skierowane do osób odpowiedzialnych za kształt kursów w ich własnych
organizacjach jak i w innych centrach szkoleniowych.
Powiązania:

współpraca

z

Bayerische

Volkshochschulverband,

lokanymi

stowarzyszeniami i Biurem Regionalnym odpowiedzialnym za edukację i sport.
Polska:

-

współpraca z polskim Ministerstwem Edukacji, wojewódzkimi centrami szkoleń
dla nauczycieli i Centralną Komisją Edukacyjną.

-

kontakty z twórcami planów nauczania i parterami biznesowymi w celu
zaangażowania ich w projekt. prezentacja przed radą miejską miasta Łodzi i
Regionalnym Inspektoratem do spraw szkół, jak i inspektoratem szkoły w
Białymstoku. współpraca z instytucjami skupionymi wokół realizacji projektu.

Trendy polityczne: “Orliki-bolisko w kazdej gminie”

W Polsce konieczne jest

dostosowanie strategii do wszystkich 16 województw.
Portugalia:
-

kontakty z przedstawicielami centrów szkoleń wewnętrznych i uniwersytetów,

-

spotkania z władzami regionalnymi i krajowymi,

-

strategiczna krajowa grupa doradcza powinna być zaznajomiona z politycznymi
trendami i pomagać w opracowaniu czynności z Work Package 2.

-

indywidualne spotkania z ekspertami,

-

współpraca z trenerami z organizacji pozarządowych związanych z projektem i z
organizacjami pracującymi z uczniami mniej uzdolnionymi prezentacja w 4
szkołach średnich.
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Plany finansowania dla niektórych usług projektu:
Niemcy:

-

możliwość wcielenia projektu przez Bundesagentur für Arbeit w już działające i
finansowane kursy dla uczniów mniej uzdolnionych (młodzi dorośli), kursy
mogłyby być dostosowane do potrzeb różnych grup docelowych, w słabo
wykształconym dorosłym w grupie wiekowej 50+, gdzie połączono by aktywność
sportową z innymi szkoleniami. .

Polska:

-

Trwająca różnorodna współpraca umożliwi działanie planom finansowania.

Produkty projektu pomogą w końcowych rozmowach dotyczących implementacji na
poziomie lokalnym z Wydziałem Oświaty Rady Miejskiej w Łodzi i Inspektoratem Szkól
w Białymstoku.
Portugalia:
-

negocjacje z Krajowa Radą do spraw wewnętrznych szkoleń dla nauczycieli, aby
wzbogacić nowe kursy w tematykę projektu,

-

możliwe finansowanie i implementacja związane z lokalnym centrum dla
nauczycieli (kurs zatwierdzony)

-

szanse na zaistnienie projektu w sektorze prywatnym są bardzo nikłe (słaba
interakcja, tylko wielkie firmy prywatne są świadome korzyści płynących ze
sportu dla społecznych kompetencji, inicjatywy czy przedsiębiorczości).

Konieczne zmiany w celu dostosowania do struktur finansowania
Niemcy:
Kursy mogą być zmodyfikowane, tak aby dopasować je do indywidualnych potrzeb
określonych grup docelowych, wymogów programów wspierających zapewnianych
przez urzędy zatrudnienia.
Polska:
-

Dostosowanie projektu do wymogów Europejskich Funduszy Socjalnych i innych
źródeł finansowania.

Portugalia:
-

Poczyniono zmiany w celu dostosowania projektu do Europejskich Funduszy
Socjalnych i POPH.
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Sposoby wykorzystania produktów projektu
Niemcy:
Produkty opracowane w projekcie mogą być połączone z innymi usługami ofiarowanymi
przez organizacje lub same w sobie mogą być ofertą złożoną urzędom pracy w celu
skierowania nowych czynności do wybranych grup docelowych.
Polska:
Produkty stworzone zwłaszcza dla projektu Golden Goal mogą być w pełni połączone z
innymi projektami. Są one szczególnie interesujące dla centrów szkoleń zawodowych,
instytucji z długa tradycją szkolenia. Decydenci będą na bieżąco informowani o
różnorodności, innowacji i atrakcyjności kursów projektu Goldman Goal Plus.
Portugalia:
Produkty są szczególnie interesujące dla centrów szkoleń zawodowych, Centrów
Nowych Szans, szkół średnich z CEF (szczególnie dla tych grup produkty SA niezwykle
przydatne, zwłaszcza w grupach o niskich umiejętnościach czytania i pisania).
Na dalszym etapie sport będzie osią, wokół której zbudowany zostanie plan nauczania.
Inne możliwości struktur finansowania:
Niemcy:
-

krajowe programy ministerialne

Polska:

-

następny etap to bliska współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki,
finansowanie przez Europejski Fundusz Socjalny (na poziomie krajowym I
lokalnym).

Portugalia:
-

Europejski Fundusz Socjalny i POPH (na poziomie krajowym I lokalnym)

-

lokalne inicjatywy (Urząd miasta programy szkolnej aktywności sportowej).
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Przeprowadzanie szkoleń model organizacyjny i szczegółowy plan. Plany
działania
Szanse na efektywne przyjęcie funkcji projektu i wcielenia go w życie
Niemcy:
Najważniejsza

jest dobra struktura komunikacji.

powiadomieni.

Trenerzy wspierają koncepcję i są przekonani o dobrych stronach

produktu, posiadają gruntowny plan nauczania.

Administracja i pracownicy zostali

Produkty (plan nauczania i narzędzia)

mogą być wykorzystane w praktyce zgodnie z planem nauczania skierowanych do
poszczególnych grup docelowych, nie wpływając jednocześnie na strukturę regularnego
planu zajęć. Proces walidacji musi być stale przeprowadzany.
Polska:
Administracja zawiera koncepcje projektu w nowych programach krajowych.

-

ważne jest zaangażowanie trenerów poprzez plan nauczania, decyzje dotyczące
implementacji podejmowane są za zgodą instytucji, przeprowadzanie szkoleń
dotyczących walidacji z trenerami, ze szkolonymi, z trenerami doradczymi I
ekspertami.

Portugalia:
Wszyscy członkowie zespołu są zaangażowani w implementację i dyseminację;
produkty są dostosowane do codziennej pracy i

zawsze są elementem spotkań z

osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji.
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Organizacja kursów
Pierwszy etap dla wszystkich partnerów: Kurs dotyczący planu nauczania – czas
trwania 4 dni (patrz aneks)
Niemcy:

-

Dobrze przygotowane materiały i partnerstwo: potrzeba wystarczająco dużo
czasu aby trenerzy zapoznali się z celami kursu i jego produktami. spotkanie nie
mogą być dłuższe niż 2-3 godziny i muszą być praktyczne i konkretne.

Polska:

-

Trenerzy przygotowywani są poprzez spotkania, warsztaty i kurs dotyczący
planu nauczania.

Niektórzy z nich maja już wcześniejsze doświadczenia.

“Golden Goal Plus” będzie dostosowany do codziennej pracy.
Portugalia:

-

Szkolenia dotyczące walidacji: kurs z planu nauczania, warsztaty, trenerzy
doradczy i eksperci.

Odpowiedni partnerzy, kontakty i sposoby komunikacji
Niemcy:
-

łatwi do zaangażowania partnerzy są elementem wielu sieci powiązań
działających na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Polska:
Partnerzy z Urzędu Pracy, organizacji sportowych zostali przekonani o poważnej
koncepcji projektu i pozyskali szereg informacji na ten temat poprzez spotkania i
biuletyny informacyjne. Komunikacja oparta jest na szerokiej promocji (Internet, ulotki,
plakaty). Cały czas podtrzymywane są kontakty i wymiana doświadczeniami i
osiągniętymi rezultatami (3-4 razy na pół roku)
Portugalia:
Lokalni decydenci aprobują projekt i gotowi są do jego promowania. Kontakty są stale
utrzymywane (szeroka promocja: przesyłanie plakatów poczta elektroniczną, reklama
przez telefon). Trenerzy śledzą rezultaty i dostosowują materiały: spotkania około 3 raz
na półrocze.
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Dostosowanie metod, planu nauczania i materiałów do regularnych kursów
Niemcy:
Trenerzy I nauczyciele mogą posługiwać się materiałami na regularnych kursach. Ze
względów na modułowy układ materiałów nauczyciele i trenerzy mogą swobodnie
wybierać pasujący im materiał powiązany z nauczaniem umiejętności podstawowych.
Produkty dają szerokie możliwości wykorzystania odpowiednich narzędzi w praktyce.
Polska:
W czasie spotkań dyseminacyjnych (promocyjnych) trenerzy z różnych instytucji
otrzymali materiały związane z projektem.

Mogą się nimi posługiwać i dowolnie

wykorzystywać w prowadzonych przez siebie szkoleniach. “Golden Goal Plus” będzie
dostosowany do codziennej pracy szkoleniowców z AHE i BIR.
Portugalia:
W rezultacie stałej pracy nad planem nauczania i narzędziami nauczania przy
jednoczesnej współpracy z ekspertami i trenerami doradczymi, stworzono materiały,
które idealnie dostosowano do codziennej pracy w klasie. Elastyczność materiałów jest
niezbędna w celu osiągnięcia właściwego szkolenia w grupach docelowych. Zadanie to
jest łatwiejsze dla trenerów programów zawodowych.
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1) Jakość i możliwości przekazu. Plany działania.
Ewaluacja produktów i usług.
Modele generyczne i powtarzalne.
Niemcy:
Zapewnienie:

-

zewnętrznych ewaluacji: wywiadów z decydentami i ekspertami w dziedzinie
kluczowych kompetencji.

-

wewnętrznych ewaluacji planu nauczania i narzędzi na podstawie testów
pilotażowych i ankiet przeprowadzanych wśród trenerów i grup docelowych.

Silne punkty: Potwierdzona wysoka jakość materiałów szkoleniowych w poprzednim
projekcie Golden Goal i w testach pilotażowych.
Słabe punkty: Niektóre z ćwiczeń zbytnio skupiają się na sportach typowo męskich,
należy dostosować ćwiczenia do różnych grup docelowych: dziewcząt, osób starszych,
osób niepełnosprawnych. Ważne: narzędzia muszą być tak skonstruowane aby łatwo
byłoby je dostosować do wszystkich typów aktywności sportowej nie tylko tej
skierowanej do młodych chłopców.
Polska:
Silne

punkty:

istniejące

juz

materiały

i

doświadczenia

zebrane

przez

kraje

uczestniczące w projekcie Golden Goal, ułatwiają one konieczne adaptacje.
Słabe punkty: wyjątkowo silne powiązania projektu z aktywnością sportową związaną z
piłką nożną. Należy opracować elementy powiązane z innymi dyscyplinami sportowymi.
Portugalia:
Silne punkty: Doświadczenia i jakość produktów uzyskanych w projekcie Golden Goal,
oraz możliwość wykorzystania ich na nowych grupach docelowych.
Możliwość

powtórzenia

modelu

poprzez

kontakty

z

profesjonalnymi

lub

pół-

profesjonalnymi instytucjami sportowymi.
Słabe punkty: zmiana partnerskich instytucji.
Sposoby komercyjnego wykorzystanie produktów projektu i jego uslug
Niemcy:
Zaproponowanie Urzędowi Pracy wykorzystanie koncepcji projektu.
Zaproponowanie dodatkowych kursów skierowanych do szerokiego odbiorcy I będącym
połączeniem aktywności sportowej z innym szkoleniem (języki, informatyka)
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Polska:
Komercyjne wykorzystanie projektu będzie możliwe po przeprowadzeniu testów
pilotażowych.

Dotyczy to zwłaszcza profesjonalnych i pół-profesjonalnych instytucji

sportowych.
Portugalia:
Kursy są darmowe i prowadzenie kursu jest finansowane przez Ministerstwo Edukacji i
fundusze Unii Europejskiej.
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Dostosowanie struktury i podstaw projektu do możliwych dodatkowych źródeł
finansowania (nowe sektory, nowe grupy docelowe)
Niemcy:

-

Koncepcja

projektu

może

być

wykorzystana

w

pracy

z

osobami

niepełnosprawnymi, osobami bezrobotnymi i będzie ona pierwszym krokiem w
kierunku integracji z lokalnym rynkiem pracy i aktywnego uczestniczenia w życiu
społeczeństwa.
-

koncepcja

projektu

mogłaby

służyć

praktycznie

w

każdym

środowisku

szkoleniowym i z każdą grupą docelową.
Polska:

-

Materiał może być dostosowany do potrzeb najmłodszych (przedszkolaki) , gdyż
to na tym etapie zaczynają rodzić się opóźnienia w nauce.

-

Skostniałe metody edukacyjne w Polsce: plan nauczania nie jest dostosowany
do faktycznych potrzeb dzieci (według badań przeprowadzanych w całym kraju
70% dzieci w przedszkolach zaczyna mieć podstawowe problemy z komunikacją
i adaptacją).

-

Poczyniono zmiany w celu dostosowania projektu do Europejskich Funduszy
Socjalnych (bardziej skupionych na aspektach lokalnych)

Portugalia:

-

Możliwości wprowadzenia zmian w celu dostosowania projektu do Europejskich
Funduszy Socjalnych (bardziej skupionych na szkoleniu nauczycieli).

-

Możliwości dostosowania materiału do potrzeb młodszych grup docelowych.
Według

badań

przeprowadzonych

w

całej

Portugalii

szkoły kształcenia

zawodowego borykają się z problemami związanymi z motywacją ucznia mającą
na celu skłonienia go do nauki umiejętności podstawowych ( nowe narzędzie dla
nauczycieli mają pomóc w walce z problemem).

-

Nowe grupy docelowe: Dorośli w procesach edukacyjnych RVVC i na kursach
CEF.

Dostosowanie się do standardów. Powiązanie z rzeczywistą sytuacją.
Niemcy:
Cześć koncepcji projektu może być zawarta w już podejmowanych czynnościach.
Szkolenia dla osób powiązanych z falą migracyjną lub tez dla osób długotrwale
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bezrobotnych, w przypadku których natychmiast należy podejmować czynności mające
na celu przywrócenie zdrowia psychicznego i fizycznego.
Polska:
Struktura projektu umożliwia jego łatwe dostosowanie do standardów.

Cele: dzieci

niepełnosprawne, migranci (zwłaszcza dzieci).
Portugalia:
Analiza ogólnokrajowa pokazała, że koncepcja Golden Goal Plus dostosowana jest do
standardów i programów nauczania umiejętności podstawowych.
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ANEKS - SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA

GOLDEN GOAL PLUS - KURS
POŁĄCZENIE AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ Z NAUKA UMIEJETNOŚCI
PODSTAWOWYCH I KUMUNIKACJI
Pole tematyczne: Metodyka nowych metod w strukturze szkoleń skierowanych do
młodych ludzi z grup zagrożonych.
Plan nauczania – kurs czterodniowy.
Kurs GOLDEN GOAL PLUS jest skierowany do:

-

Szkoleniowców, nauczycieli, edukatorów, doradców i trenerów, którzy pracują z
młodymi ludźmi z grup zagrożonych i którzy znają braki w tradycyjnych metodach
szkoleniowych.

-

wszystkich partnerów i organizacji związanych z kursami zawodowymi dotyczącymi
nauczania umiejętności podstawowych jak i edukacji sportowej

jak również

partnerzy mogący dostarczyć odpowiednich informacji dotyczących edukacji
(organizacje pomocy społecznej, biura pracy).
Główne cele kursu:
-

Wprowadzenie w życie wartości dodanych rezultatów projektu poprzez dostarczenie
profesjonalistom nowych narzędzi i rozwiązań edukacyjnych dostosowanych do
lokalnej rzeczywistości.

-

Wzbudzenie zainteresowania samych szkolących jak i szkolonych nowymi
metodami, które pomagają w podtrzymaniu motywacji uczących się i przełamują ich
negatywne nastawienie wobec edukacji.

-

Przygotowanie

sprawnego

zespołu

organizacyjnych modeli szkoleniowych.

operacyjnego

poprzez

dostarczenie

Wszystkie etapy, motywy działania i

powiązania musza być przygotowane z wyprzedzeniem.
Metodyka:
Zasady pedagogiczne kursu oparte są na:
1.

Właściwej diagnozie i znajomości lokalnej rzeczywistości w celu zaspokojenia potrzeb I
uzupełnienia istniejących braków.

2.

Uważnych i szczegółowych przygotowaniach odpowiednich partnerów w celu
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zbudowania

zespołu

współpracującego

przy

tworzeniu

szkoleń

umiejętności

podstawowych w połączeniu z aktywnością sportową i dostosowanych do lokalnych
rynków pracy.

3. Jasne zdefiniowanie koncepcji szkoleniowych: cele, praktyka, ewaluacja (kto nadzoruje
działania) Jaka kontrolujemy? Co jest robione? Jakie są rezultaty?
Kurs skupia się na umożliwieniu kreatywnego wykorzystania dostarczonych materiałów
poprzez dostosowanie ich do określonych potrzeb i oparciu na metodzie polegającej na
rozwiązywaniu problemów.
Zostaną zastosowane następujące metody;

-

uczestnictwo ekspertów w procesie przygotowań czynności ze specjalizacji takich
jak:

projekty europejskie, sport, sektory zawodowe, psychologia, dydaktyka,

poradnictwo. Eksperci uczestniczyć będą w działaniach w czasie trwania projektu i
udzielać będą swojego wsparcia po już zakończonych pracach.
-

zawarcie poprzednich doświadczeń uczestników projektu w celu skupienia się na
brakach i poprawienia rezultatów poprzez wprowadzenia nowych metod i technik,

-

interaktywne dyskusje, ćwiczenia i scenki rodzajowe,

-

opracowanie planu działania dla każdego z uczestników.
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Program kursu:
Dzień 1: Moduł 1. Wprowadzenie i wyzwania
-

Przedstawienie wszystkich partnerów, ćwiczenia typu „warm-up”

-

Analiza

środowiska

projektu:

informacje

na

temat

poprzedniego

projektu

dotyczącego podobnych zagadnień, rozważenie koniecznych zmian w celu
dostosowania do nowego kontekstu i nowych krajów docelowych.

-

Pogląd na temat struktury szkoleń skierowanych do młodych ludzi z grup
zagrożonych. doświadczenia uczestników, dyskusja, podsumowanie

-

prezentacja ogólnego podejścia i zmian w nowym środowisku szkoleniowym,
nowych partnerów, sposobów współpracy w zespole roboczym

-

zademonstrowanie sposobu wykorzystania tych produktów w głównym procesie
edukacji i podkreślenie płynących z tego korzyści dla odbiorców i kursów

-

wyniki poprzednich doświadczeń i działań

Dzień 2: Moduł 2: Przygotowanie i dostarczenie nowych metod i narzędzi: Grupy robocze:
-

wnikliwa analiza warunków potrzebnych do motywowania grup szczególnie trudnych
poprzez połączenie aktywności sportowej z nauką umiejętności podstawowych.

-

prezentacja różnych narzędzi i ćwiczeń

-

wykorzystanie Powerpoint, informacje zwrotne, debata

-

W grupach roboczych musimy przygotować i ocenić kluczowe elementy mające
zapewnić właściwą implementacje w kontekście lokalnym.

-

•

wymagane struktury,

•

potencjał (administracja, pracownicy, budżet)

•

przeszkody i możliwości,

•

organizacja kursów i program,

•

konieczni partnerzy,

•

strategie szkolenia (upoważnienia, połączenia z sektorami zawodowymi)

•

ewaluacja i komunikacja dotycząca rezultatów (raport, imprezy).

Każda grupa przygotowuje scenkę rodzajową, która będzie wykorzystana trzeciego
dnia, musi ona zwierać plan działania zgodny z powyższymi elementami.

-

Debata z trenerami i ekspertami: metoda rozwiązywania problemów

34

Dzień 3: Moduł 3: Od teorii do praktyki: scenki rodzajowe:
-

Każda grupa prezentuje trenerom i ekspertom jak przygotowały i zorganizowały
odpowiednie prowadzenie szkoleń (poprzez scenkę rodzajową)

-

Ewaluacja i debata na temat:
•

odpowiednie przygotowanie (kontekst, narzędzia)

•

trudności w procesie (pomysły na usprawnienia)

•

czy praktyka odzwierciedla cele projektu? (możliwe odpowiedzi)

•

bliska współpraca ze strukturami sportowymi i siecią instytucji wspierających,

•

możliwe dostosowanie już istniejących produktów,

•

zaangażowanie w nowe metody nauczania w przyjaznej atmosferze,

•

jasny rozdział funkcji pomiędzy członkami zespołu,

•

brak baz danych i trudności organizacyjne,

-

Dyskusja z trenerami i ekspertami: metoda rozwiązywania problemów

-

Każdy uczestnik musi przygotować szablon prezentujący jego własny plan działania
i zaprezentować go 4 dnia;

Dzień 4: Moduł 4: Ewaluacja i wizyta studyjna:
-

Osiągnięcia uczestników:
•

Indywidualne prezentacje planu działania (skierowane do trenerów I
ekspertów), zawierające analizę kluczowych elementów niezbędnych dla
właściwego przeprowadzenia szkoleń i zachodzenia procesów wewnątrz
organizacji

•

Po każdej prezentacji dochodzi do debaty i przygotowania rozkładu działania
w lokalnej implementacji i środków koniecznych dla pozyskania wsparcia
ekspertów

-

Ewaluacja kursu

-

Wizyta studyjna.
Spotkanie

z

osobami

zawodowo

zajmującymi

się

szkoleniem

umiejętności

podstawowych i edukacją sportową, lub uczestniczenie w imprezie sportowej w celu
stworzenia przyjaznej atmosfery na koniec kursu.
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GOLDEN GOAL PLUS

Numer projektu : DE/08/LLP-LdV/TOI/147160
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja
odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.
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