
UZUPEŁNIAJĄCY PRZEWODNIK PO SZKOLENIU 

NAZWA ORGANIZACJI:  

Community Action Decorum 

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI: 

Aktywne uczenie się – Rozumienie znaczenia zdobytych informacji dla obecnego i 
przyszłego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. 

Strategie uczenia się – Wybór i używanie metod szkoleniowych i procedur 
odpowiednich do sytuacji uczenia się lub nauczania nowych rzeczy. 

KOMPETENCJE: 

▪ Zrozumienie działania procesu poznawczego
▪ Zrozumienie, czym jest aktywne uczenie się i czym różni się od standardowych metod

uczenia
▪ Zdolność używania strategii aktywnego uczenia się w nauce indywidualnej i grupowej

CELE: 

▪ Zrozumienie znaczenia aktywnego uczenia się dla współczesnego rynku pracy
▪ Wzrost świadomości efektów aktywnego uczenia się na rynku pracy
▪ Identyfikacja ryzyka związanego z nieużywaniem strategii aktywnego uczenia się
▪ Dostrzeżenie możliwości rozwoju zawodowego poprzez aktywne uczenie się
▪ Odkrycie wpływu aktywnego uczenia się na rozwój zawodowy

INFORMACJE O EKSPERTACH: 

▪ Imię i nazwisko: Amanda Donley
▪ Krótka biografia: Wykwalifikowana CIPD, Rekruterka I

specjalistka od HR z doświadczeniem w wyborze pracowników.
Posiada doświadczenie w negocjacji, opracowywaniu strategii
rekrutacji i zatrzymywania pracowników, zasadach i procedurach
HR oraz umiejętnościach zarządzania zasobami ludzkimi.

▪ Stanowisko: Manager ds. Rekrutacji i Retencji
▪ Firma: Hertfordshire Partnership University NHS Foundation

Trust

https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1


▪ Imię i nazwisko: Paula Geere
▪ Krótka biografia: Niezależny nauczyciel, twórca, kierownik

projektów. Posiada doświadczenie jako wykładowca na
uczelniach wyższych. Wykwalifikowana w reżyserii,
prowadzeniu warsztatów, dramacie, choreografii, tańcu
współczesnym, szkoleniach, monitoringu, wykładach i
administracji artystycznej. Specjalista w zakresie edukacji z
certyfikatem PGCE(LLS) zdobytym na Uniwersytecie w
Greenwich.

▪ Stanowisko: Kierownik Kursu HND i nauczyciel sztuk
widowiskowych, w tym przedstawień teatralnych, dramatów
popularyzatorskich, choreografii, teatru fizycznego i biznesu
artystycznego.
Firma: Wolny zawód. Trener i nauczyciel z prawie
trzydziestoletnim doświadczeniem. Od 2008 do 2019 roku
wykładowca, mentor i prowadząca kursy jako członek Wydziału
Przedstawień, Muzyki i Mediów w West Herts College. Obecnie
pracuje w zarządzaniu projektami jako ekspert do spraw szkoleń

zawodowych. 

JAK DALEJ PRACOWAĆ NAD UMIEJĘTNOŚCIĄ: 

• Bonwell, C.; Eison, J. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the
Classroom

• Kurs aktywnego uczenia się (Queen’s University)
https://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/index.html

• Strategie aktywnego uczenia się (University of Leicester):
https://www2.le.ac.uk/offices/lli/developing-learning-and-
teaching/enhance/strategies/active-learning

• Strategie aktywnego uczenia się (Berkeley University):
https://teaching.berkeley.edu/active-learning-strategies

• Przegląd aktywnego uczenia się (Massachusetts Institute of Technology):
https://www.youtube.com/watch?v=zoa2pKYp_fk

• Różne strategie aktywnego uczenia się (Massachusetts Institute of Technology):
 Puzzle: https://www.youtube.com/watch?v=Nrylh_-40ng
 Błyskawiczne koło: https://youtu.be/I7_PfCBBcFI
 Piłka plażowa: https://youtu.be/L-Sv1oL43ew
 Myśl-przedyskutuj-podziel się: https://youtu.be/fqrOxeL-fwk
 Mud Cards: https://youtu.be/n9uDbwgnSp0
 System osobistej odpowiedzi: https://youtu.be/hpM-siY2Bl0
 Debaty: https://youtu.be/I1IeF7D7kkY

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publi-
kacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodo-
wa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość mery-
toryczną.
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