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Wstęp 

„Każdy kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma dwadzieścia czy osiemdziesiąt lat. 

Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego 

umysłu młodym.” 

- Henry Ford 

 

 

 

W poniższej pracy przekazujemy Państwu ‘Model Edukacyjny: interaktywne metody 

nauczania osób w wieku 50+’, który ma ułatwiać podnoszenie efektywności działań lektorów 

szkół języków obcych, pracujących ze słuchaczami w wieku 50+, zróżnicowanych pod względem 

wieku (od 50 do 80 lat), wykształcenia (od podstawowego do wyższego), sytuacji zawodowej 

(zarówno długotrwale bezrobotne jak i pracujące), sytuacji materialnej i problemów życiowych 

(część z nich zalicza się do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym). 

 

 

Nasz Model Edukacyjny został stworzony w oparciu o udział Zespołu Roboczego z Urzędu Miasta 

Łodzi oraz Centrum Szkoleniowego Progres w warsztatach i zajęciach z seniorami, podczas wizyty 

studyjnej w maju 2021 roku, u Partnera Ponadnarodowego, który prowadzi kursy szkoleniowe 

zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach nauczycieli i pracowników ośrodków 

edukacyjnych z Europy pracujących z seniorami. Mają one na celu zapoznanie nauczycieli szkół 

językowych z nowoczesnymi metodami nauczania osób w wieku starszym. Poznane metody  

i techniki kładą szczególny nacisk na integrację seniorów w grupie, zwiększenie autonomiczności 

ucznia poprzez jego aktywne zaangażowanie w proces nauczania, a tym samym zwiększenie jego 

motywacji do nauki języków obcych. 
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1. Nauczanie języków obcych w grupie wiekowej 50+ 

„Wiek to tylko liczba bez znaczenia. No chyba, że dotyczy butelki wina.” 
- Joan Collins 

 

1.1 Charakterystyka słuchaczy 50+ i zaobserwowane problemy 

Seniorzy to stosunkowo nowa grupa na rynku usług edukacyjnych. Z tego powodu warto 

przyjrzeć się im bliżej. Charakteryzuje ich dość duża rozpiętość wiekowa (55-80 lat), różnice 

zawodowe i w wykształceniu, a przede wszystkim różnice w znajomości języków obcych. 

 

Różnice w poziomie znajomości języków obcych są często konsekwencją zróżnicowania 

zawodowego, niemniej jednak stanowią ważny element w procesie uczenia się. Nie jest to związane 

z konkretnym językiem, którego osoba starsza chce się nauczyć, ale z wcześniejszymi 

doświadczeniami z nauką języków obcych w ogóle.  

 

Grupą docelową, do której skierowane jest nasze rozwiązanie, są osoby w wieku 50-80 lat,  

u których w trakcie kursów językowych zaobserwowano spadek motywacji do nauki, 

przyczyniający się do ich rezygnacji z kursów językowych przed zakończeniem projektu. Osoby 

te, z jednej strony przez pewien czas chętnie przychodziły na zajęcia, które dawały im możliwość 

nawiązania nowych znajomości, wyjścia z domu, przebywania wśród innych ludzi. Po jakimś 

czasie jednak, doświadczały stresu związanego z koniecznością wypowiadania się w obcym 

języku na forum grupy, trudności w zapamiętywaniu nowego materiału, aktywnym używaniu 

poznawanych konstrukcji gramatycznych i leksykalnych, opanowaniu pisowni (różnice języka 

pisanego i wymowy), rozumieniu ze słuchu nagrań. 

 

Do tego dochodziły problemy związane z niską integracją grupy, która była mocno zróżnicowana: 

słuchacze byli w różnym wieku senioralnym, mieli różne doświadczenia życiowe i wywodzili się 

z różnych środowisk. Skutkowało to albo wcześniejszą rezygnacją z zajęć albo rezygnacją  

z podejścia do egzaminu końcowego. Występowanie tych problemów zostało potwierdzone  

w badaniu przeprowadzonym wśród uczestników projektu (X/XI.2020, wywiady i rozmowy 

telefoniczne). 

 

W tej grupie zidentyfikowaliśmy zatem potrzebę modyfikacji metod nauczania i sposobu 

prowadzenia kursów po to, by ułatwić naukę języka osobom starszym, z pogarszającą się 

pamięcią, obarczonych brakiem umiejętności uczenia się, reagujących wycofaniem się  

w momencie wystąpienia ryzyka niepowodzenia, oraz prowadzenie zajęć w taki sposób, aby jak 

najbardziej zintegrować grupę i zniwelować różnice pomiędzy uczestnikami. 
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1.2  Motywacja słuchaczy  50+ i ich cele w nauce języków obcych 

Motywacja dorosłych słuchaczy do uczenia się zależy od ich przekonania, że: 

 będą w stanie odnieść sukces w uczeniu się (sukces), 

 będą mieli wpływ na proces uczenia się, co wyzwala w nich chęć osiągania wyznaczonych 

celów (wola), 

 nauczą się rzeczy ważnych i potrzebnych (wartość), 

 będą czerpać przyjemność z uczenia się (przyjemność). 

 

Z przeprowadzonych przez nas ankiet wynika, że głównym celem (wartością) osób w wieku 50+ 

zdobywania lub pogłębiania wiedzy językowej, a co za tym idzie, do zapisania się na kurs, wpływ 

mają następujące czynniki: 

 

1. Możliwość poznania ludzi w podobnym wieku: seniorzy często czują się samotni po 

przejściu na emeryturę. Mało jest nadal miejsc, w których mogą się spotkać i nawiązać nowe 

znajomości. Kurs językowy jest zatem jednym z takich miejsc spotkań. 

 

2. Kontakty towarzyskie: większość osób starszych uczy się na kursie, po to by wyjść z domu, 

spotkać się z ludźmi i miło spędzić czas, ale także porozumieć się w języku obcym ze 

znajomymi i rodziną dzieci mieszkających za granicą (np. wnukami, zięciami/synowymi). 

 

3. Organizacja wolnego czasu: kiedy seniorzy przechodzą na emeryturę, wielu z nich nagle 

staje przed wyzwaniem, jak wypełnić swój wolny czas i wykorzystać go w atrakcyjny sposób, 

ponieważ do tej pory struktura dnia była w dużej mierze zdeterminowana przez pracę  

i rodzinę. 

 

4. Podróże: dla wielu osób, które chcą nauczyć się języka obcego, nowo nabyta znajomość 

języka obcego ułatwia nawiązywanie kontaktów w krajach do których podróżują seniorzy, 

oraz ułatwia zrozumienie specyfiki kulturowej danego kraju. 

 

5. Nauka przez całe życie: dla wielu osób kształcenie zawodowe i prywatne zawsze miało 

wartość osobistą. W ten sposób nauka języka obcego staje się częścią życia, w którym 

najważniejsza jest ciekawość i poznawanie nowych rzeczy. 

 

6. Trening pamięci: Nauka języków obcych poprawia wydajność umysłową! Zamiast 

rozwiązywać w samotności sudoku, wielu starszych ludzi decyduje się uczyć się nowego 

języka.  
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Należy zatem pamiętać, że motywacja do nauki osób dorosłych opiera się na czterech 

następujących czynnikach: 

1. Sukces; 

2. Wola; 

3. Wartość; 

4. Przyjemność. 

 

Słuchacze w wieku 50+ będą zatem zmotywowani do uczenia się, nie tylko dlatego że mają cel, ale 

również dlatego, iż wierzą, że są skutecznie w stanie przyswoić nowe treści i umiejętności, mogą 

współdecydować o kształcie i treści podejmowanych działań/zadań/treści, czerpią z edukacji 

określone korzyści, które mogą wykorzystać w praktyce życia codziennego oraz odczuwają 

satysfakcję z nauki. 

 

Zdaniem autorów Modelu, zastosowanie powyższych zasad pomoże zapewnić sukces w nauczaniu 

osób starszych. 
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2. Interaktywne metody nauczania w grupie 50+ 

‘Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.’ 

 

– Benjamin Franklin 

 

Wbrew powszechnej opinii seniorzy, mimo znacznie wolniejszej reakcji na bodźce 

wynikające z dolegliwości fizycznych, potrafią myśleć asocjacyjnie i wyciągać wnioski, dorównując, 

a nawet przewyższając osoby młode, ze względu na swoje większe doświadczenie życiowe. 

 

Choć więc osoby starsze na początku nauki języka mogą preferować bardziej tradycyjne metody 

uczenia się (np. metodę gramatyczno-tłumaczeniową), to bogate doświadczenie życiowe i dojrzałe 

umiejętności interpersonalne seniorów stanowią solidną podstawę do prowadzenia ćwiczeń 

praktycznych w oparciu o metody opierające się na doświadczaniu i współpracy (takie jak opisane 

poniżej Experiential learning, Collaborative learning, Problem-based learning czy Inquiry-based 

learning). 

 

Poniżej przedstawiamy zaobserwowane u Partnera Ponadnarodowego, oparte na powyższym 

założeniu, interaktywne metody nauczania osób w wieku 50+ oraz podajemy przykłady 

praktycznych ćwiczeń do wykorzystania na zajęciach. 

 

 

2.1. Metoda uczenie się przez doświadczenie (Experiential Learning) oraz cykl Kolb’a 

 

2.1.1. Czym jest Experiential Learning? 

 

Najkrócej rzecz ujmując, metoda uczenia się przed doświadczenie (Experiential learning) oznacza 

uczenie się poprzez praktyczne doświadczenie jakiejś sytuacji lub uczenie się przez 

działanie, poparte następującą po tym doświadczeniu/działaniu, refleksją. 

 

2.1.2. Rola ucznia i nauczyciela  w metodzie Uczenia Się Przez Doświadczenie. 

 

Uczenie się przez doświadczenie może być również zdefiniowane przez cechy, jakie nadaje swoim 

uczniom. Osoby, które odniosły sukces w uczeniu się przez doświadczenie, potrafią rozumować 

samodzielnie i są w stanie skutecznie wyjaśnić swoje stanowisko. Mają jasny cel w odniesieniu do 

zadań, których się podejmują oraz są świadome "zasad" rządzących ich dyscypliną lub sposobem 

działania, ale są również otwarte i potrafią współpracować z ludźmi o innych poglądach. 
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Rola nauczyciela w metodzie uczenia przez doświadczenie jest inna niż w klasie tradycyjnej. 

Nauczyciel jest przewodnikiem, źródłem informacji i wsparciem. Ponieważ uczniowie mają przejąć 

kontrolę nad własnym uczeniem się, nauczyciel powinien zatem pracować nad tym, by zrzec się 

swojego autorytarnego wpływu i stać się członkiem rozwijającej się grupy. 

 

2.1.3. Metoda uczenia się przez doświadczenie w cyklu Kolb’a. 

 

Metoda uczenia się przez doświadczenie zakłada, że uczenie się jest nieskończenie powtarzającym 

się cyklem, a nie procesem liniowym: 

 

 

 
 

Rys 1. Cykl KOLB’a w metodzie ‘uczenia się przez doświadczenie’. 

 

 

Cykl uczenia się jest zatem powtarzającym się kołem lub spiralą, w przeciwieństwie do liniowego, 

tradycyjnego modelu przekazywania informacji, stosowanego w większości edukacji, gdzie 

informacja jest przekazywana od nauczyciela do ucznia.  

 

W cyklu uczenia się, uczniowie otrzymują informacje poprzez konkretne doświadczenia, takie jak 

przeczytanie tekstu, obejrzenie filmu, odsłuchanie tekstu, lub odgrywanie ról, a następnie 

przekształcają je poprzez osobiste lub grupowe refleksje na temat tego doświadczenia. Faza 

analizy skupia się na zrozumieniu znaczenia doświadczenia, z dodatkiem formowania teorii. 

Uczący się są następnie proszeni o zastosowanie tego, czego się nauczyli we własnym życiu  

i kontekście zawodowym. 

 

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo poszczególne fazy cyklu: 

 

1. Doświadczenie: 

Czyli uczenie się przez konkretne działanie. W fazie wstępnej uczestnicy są zazwyczaj 

zaangażowani w działanie (odgrywanie ról, dyskusja, symulacje, studium przypadku, itp.) mające 
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na celu stworzenie wspólnego doświadczenia grupy. Po zakończeniu doświadczenia uczeń 

odpowiada na następujące pytania: 

 

- Co dokładnie się wydarzyło?  

- Czy możesz opisać to krok po kroku, skupiając się tylko na działaniach? 

- Czy możesz być bardziej szczegółowy? 

- Co robiłeś Ty i inni? 

- Jaka była Twoja rola? 

- Jaki był wynik? 

 

2. Obserwacja i refleksja: 

Czyli uczenie się przez przetwarzanie. Wykorzystując konkretne doświadczenie jako podstawę, 

uczący się zastanawia się nad nim, aby uzyskać więcej informacji lub pogłębić jego zrozumienie: 

 

- Co czułeś podczas ćwiczenia? 

- Jak myślisz, co inni czuli w związku z tym zadaniem/ćwiczeniem? 

- Jak się czujesz teraz? 

- Co było dla Ciebie łatwe/trudne? 

- Co poszło dobrze? Co nie poszło tak dobrze? 

- Co teraz myślisz o tym ćwiczeniu? 

 

3. Analiza: 

Czyli uczenie się przez generalizowanie. Na podstawie refleksji nad doświadczeniem, uczący się 

świadomie lub podświadomie teoretyzuje, klasyfikuje lub uogólnia swoje doświadczenie, starając 

się wygenerować nowe informacje. Ten etap "myślenia" służy porządkowaniu wiedzy, 

umożliwiając uczącym się dostrzeżenie "szerszego obrazu" oraz zidentyfikowanie reguł i wzorców. 

Ten etap jest kluczowy dla uczniów, by mogli przenieść swoją wiedzę z jednego kontekstu do 

drugiego. 

 

- Co możemy z tego wywnioskować/wnioskować? 

- Czego się dowiedziałeś/ dowiedziałaś?  

- Co to sugeruje na temat _________ w ogóle?  

- Co to pomaga wyjaśnić?  

- Jaką zasadę (zasady) tutaj dostrzegasz?  

-jaką teorię możesz sformułować? 

- Jak to się ma do innych doświadczeń?  

 

4. Zastosowanie, czyli aktywne eksperymentowanie: 

Czyli zaplanowanie działania i jego testowanie. Uczący się stosuje lub testuje nowo zdobytą wiedzę 

w rzeczywistym świecie. Samo zastosowanie nauki jest nowym doświadczeniem, od którego cykl 

zaczyna się na nowo. 
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- Jak możesz zaadaptować tę metodologię do swojego kontekstu? 

- Gdybyś miał poprowadzić to doświadczenie w przyszłości, co zrobiłbyś inaczej? 

- Jak możesz się upewnić, że następnym razem będziesz mógł działać inaczej? 

- W jaki sposób rozwiniesz wymagane umiejętności? 

- Jakie kroki zamierzasz podjąć w oparciu o to, czego się nauczyłeś? 

 

2.1.4. Kluczowe elementy metody opartej na doświadczeniu w pracy z uczniami w klasie. 

 

Podczas realizacji zadania z wykorzystaniem metody Experiential Learning należy pamiętać, że 

zadanie powinno być skoncentrowane na uczniu, być praktyczne i wymagać od uczniów 

rozwiązania problemu, który ma związek z ich życiem. Dodatkowo, kluczowe elementy, o których 

należy pamiętać realizując zajęcia w klasie to:  

  

1. Popełnianie błędów: Uczniowie są przyzwyczajeni do bycia ‘karanymi’ za popełnianie 

błędów. Nauczyciel w klasie doświadczalnej musi stworzyć bezpieczną przestrzeń dla 

uczniów traktując błędy jako okazję do nauki.  

 

2. Osobiste znaczenie: odkryj, czym interesują się uczniowie, a następnie wybierz 

odpowiednie tematy. Kiedy zainteresowanie tematem jest wewnętrzne, a nie 

wymuszone, uczniowie angażują się zarówno emocjonalnie, jak i intelektualnie w proces 

uczenia się. 

 

3. Zrozumienia przez uczniów, dlaczego coś robią: jeśli uczeń nie widzi powodu, dla którego 

realizuje dane zadanie, lub nie wie, dlaczego jest w niego zaangażowany, może się 

niczego nie nauczyć.   

 
 

4. Rola refleksji: uczniowie powinni mieć możliwość refleksji nad własnym uczeniem się, 

wprowadzając "teorię w życie" i zyskując wgląd w siebie i swoje interakcje ze światem.  

 

5. Delegowania uprawnień uczniom przez prowadzącego: W Experiential Learning 

nauczyciel służy raczej jako przewodnik i źródło informacji dla uczniów, promuje 

autonomiczność ucznia. 

 

6. Zachęcanie do spojrzenia z szerszej perspektywy: doświadczalne działania muszą 

pozwolić uczniom na tworzenie połączeń pomiędzy tym czego się uczą, a światem  

w którym tę naukę mogą wykorzystać. 

 

7. Obecność znaczących relacji: jedną z części procesu przekonywania uczniów, by 

postrzegali swoją naukę w kontekście całego świata, jest jej rozpoczęcie od pokazania 

relacji pomiędzy uczniem a sobą, uczniem a nauczycielem oraz uczniem a środowiskiem 

uczenia się. 
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8. Uczenie się poza własną strefą komfortu: uczenie się jest wzmocnione, gdy uczniowie 

mają możliwość działania poza własnymi postrzeganymi strefami komfortu. 

 

2.1.5. Kto najwięcej zyskuje dzięki doświadczalnemu uczeniu się 

 

Pierwszym i najważniejszym beneficjentem eksperymentalnego uczenia się jest uczeń. Grupy 

uczniów, które odnoszą korzyści z uczenia się przez doświadczenie, to m.in: 

  

 Dojrzały uczeń, który od dawna nie uczęszcza już na zajęcia językowe i potrzebuje motywacji 

płynącej z kontekstowego uczenia się, aby powrócić do uczenia się. 

 

 Uczeń, który potrzebuje osobiście doświadczyć wartości przedmiotu, aby mieć motywację 

do nauki.  

 

 Uczeń, który ma problemy z nauką w formalnej klasie i potrzebuje alternatywnej metody 

nauki, aby odnieść sukces.   

 

 Każdy uczący się, który może skorzystać z praktycznych przykładów, aby wzmocnić swoją 

tradycyjną naukę  

 

 
 

2.2. Collaborative Learning (CL), czyli uczenie się przez współpracę 

 

2.2.1. Czym jest uczenie się przez współpracę? 

 

Collaborative learning opiera się na założeniu, że uczenie się jest naturalnie społecznym aktem,  

w którym uczestnicy rozmawiają ze sobą. To właśnie poprzez rozmowę następuje proces uczenia 

się, a wspólne uczenie się daje uczniom możliwość zaangażowania się w dyskusję, wzięcia 

odpowiedzialności za własną naukę, a przez to stania się krytycznymi myślicielami. 

 

W środowisku CL, uczniowie są poddawani zarówno społecznym, jak i emocjonalnym wyzwaniom, 

ponieważ słuchają różnych punktów widzenia i są zaangażowani w wyrażanie i obronę swoich 

pomysłów. W ten sposób uczniowie zaczynają tworzyć własne, unikalne ramy koncepcyjne, zamiast 

polegać wyłącznie na ekspertach lub tekstach.  

 

Metoda uczenia się przez współpracę jest czasami źle rozumiana. Nie chodzi o to, by uczniowie 

rozmawiali ze sobą podczas wykonywania swoich indywidualnych zadań. Nie chodzi o to, by 

uczniowie wykonywali zadania indywidualnie, a następnie pozwalali tym, którzy skończyli pierwsi, 
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pomóc tym, którzy jeszcze nie skończyli. CL to sytuacja, w której para, mała grupa (3-5 osób) lub 

klasa (20-30 osób) uczy się lub próbuje nauczyć się czegoś razem. 

 

2.2.2. Rola ucznia i nauczyciela  w metodzie CL 

 

Choć opisywana tu metoda może mieć pewne cechy tradycyjnego nauczania w klasie, np. nauczyciel 

ma większą wiedzę na temat pisania niż uczeń, to współpraca oznacza, że zarówno uczeń, jak  

i nauczyciel wnoszą wkład w naukę i wyciągają z niej wnioski. W tradycyjnej klasie nie istnieje 

założenie, które sugerowałoby, że nauczyciel uczy się od swoich uczniów. Założenie to jest jednak 

integralną częścią metody uczenia się przez współpracę. 

 

W tej metodzie, uczniowie o różnych poziomach zdolności pracują w małych grupach, aby osiągnąć 

wspólny cel. Są odpowiedzialni za uczenie się zarówno od siebie nawzajem, jak i od siebie samych. 

W ten sposób sukces jednego ucznia pomaga innym uczniom odnieść sukces. Rozwijanie 

umiejętności rozumowania na wyższym poziomie umożliwia uczniom uchwycenie znaczenia 

informacji oraz ich analizę, ocenę, syntezę i zastosowanie, w przeciwieństwie do tradycyjnej 

edukacji, która kładzie nacisk na uczenie się faktów.  

 

CL stanowi zatem znaczącą zmianę w stosunku do typowego środowiska skoncentrowanego na 

nauczycielu lub klasie. W klasach opartych na współpracy, proces wykładania/ 

słuchania/notowania może nie zniknąć całkowicie, ale żyje obok innych procesów, które są oparte 

na dyskusji uczniów i aktywnej pracy z materiałem kursu. Nauczyciele CL mają tendencję do 

myślenia o sobie mniej jako o ekspertach przekazujących wiedzę uczniom, a bardziej jako  

o ekspertach projektujących doświadczenia intelektualne dla uczniów. 

 

2.2.3. Kluczowe elementy w metodzie CL 

 

Metoda uczenia się opartego na współpracy nie jest więc po prostu synonimem pracy grupowej 

studentów. Aktywność edukacyjna może być zakwalifikowana jako CL tylko wtedy, gdy zawiera 

następujące elementy: 

 

1. Wyraźnie postrzegana pozytywna współzależność:  

Członkowie zespołu muszą polegać na sobie nawzajem, aby osiągnąć cel. Jeśli któryś z członków 

zespołu nie wykona swojej części, wszyscy ponoszą konsekwencje. Członkowie zespołu muszą 

wierzyć, że są ze sobą powiązani w sposób, który gwarantuje, że wszyscy razem osiągną sukces. 

 

2. Znacząca interakcja: 

Członkowie pomagają sobie nawzajem i zachęcają się do nauki. Czynią to poprzez wyjaśnianie tego, 

co rozumieją oraz poprzez gromadzenie i dzielenie się wiedzą. Członkowie grupy muszą działać 

interaktywnie, dając sobie nawzajem informacje zwrotne, kwestionując wnioski i rozumowanie 

innych, a przede wszystkim ucząc i zachęcając się wzajemnie do działania. 
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3. Odpowiedzialność indywidualna i osobista:  

Wszyscy uczniowie w grupie są odpowiedzialni za wykonanie swojej części pracy i opanowanie 

całego materiału, który ma być nauczony. 

 

4. Umiejętności społeczne:  

Uczniowie są zachęcani i wspierani, by rozwijać i ćwiczyć umiejętności budowania pewności siebie, 

przywództwa, podejmowania decyzji, komunikacji i zarządzania konfliktami. 

 

5. Samoocena grupy:  

Członkowie zespołu ustalają cele dla grupy, okresowo oceniają, co robią dobrze jako zespół,  

i określają zmiany, które wprowadzą, by funkcjonować bardziej efektywnie w przyszłości. 

 

 

2.3. Problem Based Learning (PBL) czyli uczenie się w oparciu o problem 

 

2.3.1. Czym jest PBL? 

 

Uczenie się w oparciu o problem (PBL) jest podejściem skoncentrowanym na uczniu, w którym 

uczniowie uczą się o danym przedmiocie poprzez pracę w grupach nad rozwiązaniem otwartego 

problemu.  

 

 

W metodologii PBL uczniowie zazwyczaj muszą: 

 

 Zbadać i zdefiniować problem. 

 Zbadać, co już wiedzą na temat podstawowych kwestii z nim związanych. 

 Określić, czego muszą się nauczyć i gdzie mogą zdobyć informacje i narzędzia niezbędne do 

rozwiązania problemu. 

 Ocenić możliwe sposoby rozwiązania problemu. 

 Rozwiązać problem. 

 Zgłosić swoje wnioski. 

 

Nauczyciel, zamiast więc uczyć danego materiału, a następnie kazać studentom zastosować wiedzę 

do rozwiązywania problemów, na początku przedstawia problem do rozwiązania. 

 

2.3.2. Dlaczego warto stosować nauczanie problemowe? 

 

Zaprojektowany projekt PBL daje studentom możliwość rozwinięcia umiejętności związanych z: 

 Pracą w grupie; 
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 Komunikacji ustnej i pisemnej; 

 Samodzielnej pracy; 

 Krytycznym myśleniem i analizą; 

 Wyjaśnianiem pojęć; 

 Samodzielnym uczeniem się; 

 Zastosowaniem treści kursu do rzeczywistych przykładów; 

 Umiejętnością korzystania z informacji; 

 Rozwiązywaniem problemów z różnych dziedzin. 

 

PBL jest często zorientowane na pracę w grupach, dlatego warto wygospodarować czas w klasie, by 

przygotować uczniów do pracy w grupach i umożliwić im zaangażowanie się w projekt PBL. 

 

 

 

2.4. Metoda IBL (Inquiry-Based Learning) czyli metoda uczenia w oparciu o 

dociekanie. 

2.4.1. Czym jest uczenie się przez dociekanie 

 

Jest to metoda uczenia się i nauczania, która stawia na pierwszym miejscu pytania, pomysły  

i analizy uczniów.  

 

2.4.2. Rola ucznia i nauczyciela w metodologii  IBL 

 

Z perspektywy ucznia uczenie się przez dociekanie koncentruje się na badaniu otwartego pytania 

lub problemu. Uczeń musi użyć rozumowania opartego na dowodach i kreatywnego rozwiązywania 

problemów, aby dojść do wniosku, który musi obronić lub przedstawić.  

 

Z perspektywy nauczyciela, nauczanie oparte na dociekaniu skupia się na przeniesieniu uczniów 

poza ogólną ciekawość do sfery krytycznego myślenia i zrozumienia. Należy zachęcać i wspierać 

uczniów w procesie dociekania, rozumiejąc, kiedy zacząć i jak ułożyć ćwiczenie dociekania.  

 

Można prowadzić zajęcia z dociekania w formie: 

 Studium przypadku; 

 Projektu grupowego; 

 Projektu badawczego; 

 Lekcji w terenie; 

 Unikalnych zajęć dostosowanych do potrzeb uczniów. 

 

Niezależnie od rodzaju zastosowanego ćwiczenia, powinno ono pozwolić uczniom na opracowanie 

unikalnych strategii rozwiązywania zadań otwartych. 
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2.4.3. Fazy  metodologii IBL 

 

1. Wskazówki: Przedstawienie przez nauczyciela tematu, który ma być zbadany oraz 

zdefiniowanie pytania, na które uczniowie mają znaleźć odpowiedź. 

2. Konceptualizacja: Definiuje się sposoby realizacji odpowiedzi na pytanie. 

3. Poszukiwanie rozwiązania problemu: Gromadzenie danych, poszukiwanie użytecznych 

informacji i odrzucanie danych nieużytecznych.  

4. Wyciąganie wniosków: Uczniowie wyciągają wnioski z przeprowadzonych badań  

i porównują wyniki końcowe z tym, czego się spodziewali. 

5. Dyskusja. Uczniowie prezentują wyniki i porównują je z wynikami z wynikami uzyskanymi 

przez innych uczniów, aby wspólnie zobaczyć możliwe alternatywne rozwiązania  

i zrozumieć temat w szerszym zakresie. 

 

2.4.4. Korzyści płynące z nauczania metodą IBL 

 

 Pomaga uczniom być zmotywowanym i lepiej rozumieć cele edukacyjne. 

 Uczy, jak rozwiązywać konflikty i trudności podczas zajęć. 

 Zachęca do proaktywności w poszerzaniu wiedzy i kompetencji uczenia się. 

 Poziom swobody dawanej przez nauczyciela jest dostosowywany do autonomii 

obserwowanej u uczniów. Innymi słowy, skala otwartości zajęć jest zmienna. 

 

 

2.5. Grywalizacja i Nauczanie Oparte na Grach (Game-based learning - GBL) 

     “Spraw, żeby było zabawnie i żeby było warto”. 

 

 

Zdaniem autorów Modelu, grywalizacja i nauczanie oparte na grach, dobrze sprawdza się w uczeniu 

osób 50 +, o ile gry nie zawierają elementu zbyt dużej  presji czasu na wykonanie danego zadania, 

co często okazuje się być czynnikiem stresującym dla starszych słuchaczy, instrukcje do gry są 

proste i zrozumiałe, a zadanie samo w sobie jest na tyle łatwe, by słuchacze mogli mieć poczucie 

sukcesu. 
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Dobrze  sprawdzają się gry, w których słuchacze współdziałają w drużynach, tak, by możliwa była 

wzajemna pomoc i praca przekładająca się na sukces całej grupy (np. gorące krzesło). Ważne, by 

wszyscy słuchacze dobrze się bawili. 

 

Poniżej  autorzy wyjaśniają czym różni się grywalizacja od game-based learning oraz podają 

przykłady zastosowań obu, w klasie. 

 

 

2.5.1.  Czym jest grywalizacja? 

Grywalizacja to zastosowanie elementów gry w celu osiągnięcia lepszych wyników nauczania i 

zwiększenia zaangażowania lub przyjemności z nauki, poprzez dostarczanie odbiorcom 

wskazówek i informacji zwrotnych typowych dla gry. 

 

Grywalizacja na zajęciach językowych odbywać się może poprzez: 

 

 Podział słuchaczy na grupy, które rywalizują ze sobą w zadaniach. 

 Umożliwienie słuchaczom zdobywania punktów za wykonanie zadań i przeznaczanie ich na 

nagrody 

 Przyznawanie punktów/odznak potwierdzających wykonanie zadania lub opanowanie 

danej umiejętności 

 Odsłuchiwanie określonych słów kluczowych  w celu uzupełnienia arkusza np.  z grą Bingo 

 Losowanie liczb na kostce do gry np. w celu wykonania zadania/odpowiedzi na pytanie  z 

danym numerem. 

                                                                                                                

2.5.2. Korzyści płynące  z grywalizacji:  

 Sprawia, że nauka staje się zabawna i interaktywna 

 Zwiększa motywację słuchaczy do podjęcia wysiłku.  

 

2.5.3. Przykłady aplikacji stosujących  grywalizację w nauczaniu:  

 Kahoot https://kahoot.com/schools-u/ 

 Duolingo- https://www.duolingo.com/ 

 FluentU - https://www.fluentu.com/ 

 Memrise- https://www.memrise.com/ 

 
 
2.5.4. Game Based Learning (GBL) 

Game-based learning wykorzystuje elementy gier w celu nauczenia konkretnej umiejętności lub 

osiągnięcia konkretnego efektu uczenia się. Odgrywać może ważną rolę w nauczaniu poprzez 

zachęcanie uczniów do współpracy, komunikacji, interakcji i pracy w zespole. Gry strategiczne 

https://kahoot.com/schools-u/
https://www.duolingo.com/
https://www.fluentu.com/
https://www.memrise.com/
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poprawiają  też funkcjonowanie mózgu. Gry tworzą dynamikę, która może zainspirować uczniów 

do rozwijania umiejętności pracy w zespole  pozytywnych skojarzeń z nauką.  

 

2.5.5. Przykłady GBL: 

➢ City Treasure Hunt  https://tesoropargo.aytolalaguna.es/inicio_en/ 

➢ Gaming through government http://gamingthroughgovernment.weebly.com/ 

➢ Collaborative gaming http://slither.io/ 

➢ Interactive games https://genial.ly/ 

 

2.5.6. Różnice i podobieństwa między grywalizacją a GBL: 

Grywalizacja to wykorzystywanie elementów gry (punktacja, zadania ‘na czas’) w celu zwiększenia 

zaangażowania  uczniów lub przyjemności z procesu uczenia się. 

 

Game-Based Learning jest rodzajem aktywnego uczenia się w ramach gry, która stawia określone 

cele i  daje określone  wyniki.   

 

2.5.7. Przykładowe elementy i wyzwania w GBL i  grywalizacji: 

 

ELEMENT Wyzwanie: 

PUZZLE 

 

Uczestnicy odnajdują elementy układanki, w 
której znajduje się tekst lub obrazki. 
 

https://amzn.to/2pBJhH8 

Magiczne pudełko 

 

Uczestnicy znajdują zamknięte drewniane 

pudełko które muszą otworzyć po wykonaniu 

zadania/zadań. 

https://amzn.to/2pA231t 

https://tesoropargo.aytolalaguna.es/inicio_en/
http://gamingthroughgovernment.weebly.com/
http://slither.io/
https://genial.ly/
https://amzn.to/2pBJhH8
https://amzn.to/2pA231t
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   Papierowy szyfr  

    

Uczestnicy  gry znajdują tajemniczą kłódkę i 

kartkę z pytaniami.  Po udzielenie odpowiedzi 

na pytania otrzymują  kolejne litery do szyfru. 

 

Jak zrobić szyfr? Instrukcja poniżej: 

https://imgur.com/a/Cw86p 

https://imgur.com/a/RK9BC 

 

STEREOLITOGRAFIA 

 

Uczestnicy znajdują arkusz wypełniony 

liczbami i literami, stanowiącymi szyfr: 

 

Dzięki tej aplikacji online można wygenerować 

własną stereolitografię: 

http://www.easystereogrambuilder.com/3d-

stereogram-maker.aspx  

 

TEMPORAL SEQUENCE 

 

Uczestnicy otrzymują serię kart, z których 

każda przedstawia liczbę i historię lub pewien 

etap procesu. 

 

Przykładową grę można zobaczyć tutaj: 

https://amzn.to/2Gk217s 

 

W kolejnym rozdziale autorzy przedstawią przykłady gier i zabaw, dobrze sprawdzających się w 

grupie wiekowej 50+. 

 

 

 

https://imgur.com/a/Cw86p
https://imgur.com/a/RK9BC
http://www.easystereogrambuilder.com/3d-stereogram-maker.aspx
http://www.easystereogrambuilder.com/3d-stereogram-maker.aspx
https://amzn.to/2Gk217s
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3. Bank praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw do wykorzystania na                               

zajęciach 

‘Wiedza nie ma żadnej wartości, dopóki nie wprowadzisz jej w życie’. 

                                                                                              ― Antoni Czechow 

 
Zaproponowany podział ćwiczeń na: lodołamacze, ćwiczenia pod kątem użycia opisanych 

metod i ćwiczenia powtórzeniowe miał na celu zaprezentowanie przykładowych ćwiczeń do 

danego etapu lub sposobu pracy na lekcji. Należy podkreślić, że w dużej mierze można je stosować 

w dowolnych etapach lekcji w zależności od tematu czy celu zajęć. 

 

3.1 Ćwiczenia budujące poczucie wspólnoty w grupie  

 

Słuchacze w wieku senioralnym, często szukają okazji do wzbogacenia swojego życia 

towarzyskiego i nawiązywania nowych znajomości. Socjalizacja jest dla nich ważnym motywem 

przystąpienia do zajęć, powinny one zatem, oprócz osiągania innych celów, budować relacje  

i wzmacniać więzi między członkami grupy.  

 

Ćwiczenie  1 - Odliczanie na chybił trafił 

Słuchacze stoją lub siedzą w kole i zaczynają odliczać np. od 1 do 10. Nie ma ustalonej kolejności 

kto w danym momencie mówi jaką liczbę; słuchacze jednak powinni obserwować się nawzajem, 

żeby nie wypowiedzieć danej liczby w tym samym momencie. Za każdym razem bowiem, gdy dwie 

osoby wypowiedzą liczbę w tym samym czasie, odliczanie zaczyna się od nowa.  

https://www.youtube.com/watch?v=uS9CxZRfP5w 

 

Ćwiczenie 2 -Odliczamy do 20  

Umawiamy się, że liczebniki od 1 do 20 to nowo poznane słowa; Słuchacze zaczynają w kole odliczać 

1,2,3,4 … te liczebniki jednak które dzielą się przez 5 pomijają, a zamiast liczebnika mówią jakieś 

niedawno poznane trudne słówko np. 1,2,3,4  occupation, 6,7,8,9 accident, 11,12,13,14 delayed. 

Następnie zasada ta ulega zmianie – zstępowane są liczebniki dzielące się przez 4, później 3, 2 itd. 

 

Ćwiczenie 3-  Powiedz 2 prawdy i  1 kłamstwo  

Słuchacze podają 2 prawdziwe i 1 fałszywą informację o sobie, a reszta uczestników musi odgadnąć, 

która z informacji to kłamstwo. 

 

Ćwiczenie 4 - Powiedz mi swoje imię  

Słuchacze stają w kole, mówią jak mają na imię i jak się czują, dodając do tego samopoczucia  mimikę 

lub gest. Każda kolejna osoba mówi jak ma na imię i się czuje każda osoba przed nią (powtarzając 

przy tym charakterystyczny gest) dodając na końcu swoje imię, samopoczucie i gest.  

https://www.youtube.com/watch?v=uS9CxZRfP5w
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Ćwiczenie 5- Piłka inna niż wszystkie 

Słuchacze stoją w kole, mówią swoje imię i rzucają do siebie wyimaginowaną piłką. Piłka może być 

różnej wielkości lub mieć dowolny ciężar, należy ją rzucić i z złapać tak, jakby była danej wielkości 

lub miała dany ciężar (inaczej rzucimy więc piłkę tenisową, inaczej dużą piłkę do koszykówki, 

dodatkowo wykorzystując inny sposób rzutu). 

 

Ćwiczenie 6- Podążaj za liderem 

Jeden z uczestników przechodzi do innego pomieszczenia. Grupa ustawia się na środku klasy  

i wybiera ̈ lidera¨, który będzie decydował w jaki sposób będzie poruszać się grupa, a pozostali będą 

musieli go naśladować, nie ujawniając, kto jest liderem. Ćwiczenie może odbywać się przy muzyce. 

Kiedy uczestnik wraca do klasy, jego zadaniem jest odgadnąć, kto jest liderem. (Dodatkowe 

ćwiczenie językowe na koniec: Co wiemy/pamiętamy o liderze: ma na imię Mariusz, mieszka w …, 

ma żonę …, jest/był z zawodu …., jego hobby to…,  lubi…. etc.). 

 

Ćwiczenie 7- Tak, zróbmy to!  

Słuchacze ustawiają się w dwóch równoległych rzędach. 

Pierwszy słuchacz w kolejce z lewego rzędu mówi  ‘Zróbmy coś (Let’s….) np. Chodźmy do kina, 

dodając do tej wypowiedzi ruch/gest. Osoba pierwsza w prawym rzędzie mówi: "Zgadzam się, 

zróbmy..." (Yes, let’s go to the cinema!), "Świetny pomysł, zróbmy..." (Great idea, let’s go !). Te osoby 

wracają na koniec, a w interakcję wchodzą kolejne osoby w każdym z rzędów. Ważne by unikać 

mówienia ¨Tak, ale...¨ lub ¨a potem...¨.  Zgoda ma być bezwarunkowa. 

 

Ćwiczenie 8 - Naśladowanie sytuacji 

Słuchacze przedstawiają po kolei poniższe sytuacje za pomocą mimiki i ruchu, pozostałe osoby  

z grupy je zgadują. Przykłady sytuacji:  

 Jedzenie spaghetti; 

 Picie bardzo gorącej herbaty; 

 Wkładanie ubrań do pralki; 

 Wchodzenie po schodach; 

 Wsiadanie do windy; 

 Wieszanie prania; 

 Granie na pianinie; 

 Śpiewanie. 

(Ćwiczenie językowe: You are eating spaghetti/ Are you eating spaghetti?). 

 
Ćwiczenie 9 – Prezent dla mnie? Dziękuję! 

Słuchacze pracują w parach/grupach. Jedna osoba daje drugiej wyimaginowany prezent. 

Obdarowana osoba dziękuję za prezent za pomocą mimiki.  

W części drugiej ćwiczenia, osoba pierwsza próbuje próba odgadnąć jaki prezent dostała. Osoba 

obdarowująca może jej to zdanie ułatwić pokazując za pomocą gestów jaki to prezent. 
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Ćwiczenie 10 – You’re wrong! So what?!  Zrobiłeś błąd? Nic się nie stało! 

Słuchacze stają w jednej dużej grupie na środku klasy. Nauczyciel informuje słuchaczy, że zaraz 

przedstawi fakt/zdanie na jakiś temat. Ci uczniowie, którzy uważają że dane zdanie jest prawdzie, 

ustawiają się po lewej stronie klasy, ci którzy uznają zdanie za fałszywe, po prawej stronie klasy. 

Przykład zdania: The first country to use paper money was Japan, True or False?  

Uczniowie ustawiają się po wybranej stronie klasy.  

Nauczyciel, zamiast nagrodzić tych, którzy odpowiedzieli dobrze, nagradza entuzjastycznie tych, 

którzy się pomylili (w tym wypadku powiedzieli TRUE), mówiąc, It’s FALSE, you ARE WRONG, SO 

WHAT?!!!!, zachęcając wszystkich do klaskania i skandowania: You are wrong! So what? So what?  

Zadanie ma na celu zmotywowanie słuchaczy do podejmowania ryzyka i popełniania błędów, 

uświadamiając im że błędy są nieodzownym i koniecznym etapem w procesie uczenia się. 

 

Proponowane powyżej ćwiczenia, regularnie wprowadzane na zajęciach, przyczyniają się między 

innymi do: 

 

 Podniesienia poczucia własnej wartości w słuchaczy. 

 Promowania współpracy i pracy zespołowej. 

 Zwiększenia tolerancji i empatii. 

 Wzmocnienia poczucia przynależności do grupy. 

 Wzmocnienia motywacji, aktywnego uczestnictwa i podejmowania inicjatywy. 

 Rozwinięcia poczucia humoru, rozluźniania zahamowań. 

 Ćwiczenia koncentracji i zdolności pamięciowej. 

 Rozwoju kreatywności i wyobraźni. 

 Promowania śmiechu, spontaniczności, zabawy. 

 

Aby dać starszym dorosłym  poczucie sukcesu, ważne jest rozbudzanie entuzjazmu, który 

towarzyszyć będzie każdemu rozpoczęciu zajęć i oczekiwaniu na kolejne spotkanie. 

 

 

3.2. Ćwiczenia z wykorzystaniem elementów interaktywnych metod 

nauczania z  rozdziału 3 . 

 

Ćwiczenie 1: Seria ćwiczeń następujących po sobie w ramach jedne lekcji (słownictwo, 

gramatyka, wymowa) 

 

 Zad. 1- Słuchacze czytają tekst i zaznaczają aktywności dnia codziennego pani 

Jansen. 
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 Zad. 2: Słuchacze dostają tabelkę ze słownictwem, szukają słówek w tekście i tłumaczą je. 

Ein ganz normaler Tag 

auf|stehen wecken sich an|ziehen 

sich beeilen n Haus verlassen n Baby wickeln 

den Tag besprechen f Küche auf|räumen n Baby füttern 

n Bett machen f Wäsche waschen f Waschmaschine an|stellen 

n Kind zur Vorschule bringen n Kind von der Schule ab|holen n Fahrrad ab|stellen 

pl Lebensmittel ein|kaufen zur Bank gehen pl Einkäufe tragen 

f Wäsche auf|hängen n Mittagessen vor|bereiten von etw erzählen 

halb zu|hören mit|gehen auf die Toilette müssen 

schlimm aus|sehen n Abendessen vor|bereiten Geschirr spülen 

n Licht aus|schalten n Licht ein|schalten f Wäsche ab|hängen 

f Wäsche zusammen|legen den Fernseher ein|schalten bügeln 

ein Glas Wein trinken einen Tee brauchen  
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 Zad. 3 Następnie uczniowie wyszukują czasowniki złożone i wymieniają charakterystyczne 

przedrostki. 

 

 Zad.4: W kolejnej tabelce są zwroty z tekstu (wyrażające czynności dnia codziennego), 

słuchacze uzupełniają przedrostki tam, gdzie to konieczne. 

 

Ein ganz normaler Tag.  Ergänze Präfixe:       be-, aus-, ver-, an-, aus-, ein-, ab-, zusammen-, zu-. 

 

sich  …beilen n Haus ….lassen sich …..ziehen 

schlimm  ….sehen n Abendessen ….bereiten Geschirr ……spülen 

pl Lebensmittel …..kaufen zur Bank …..gehen pl Einkäufe …..tragen 

n Licht …..schalten n Licht …..schalten f Wäsche ….hängen 

n Kind zur Vorschule ……bringen n Kind von der Schule ….holen n Fahrrad ……stellen 

n Bett ……machen f Wäsche …..waschen f Waschmaschine 

…..stellen 

halb ….hören ……..gehen auf die Toilette 

……müssen 

f Wäsche …….legen den Fernseher …..schalten ……bügeln 

f Wäsche ……hängen n Mittagessen …..bereiten von etw …..zählen 

ein Glas Wein ……trinken einen Tee …….brauchen n Baby …….wickeln 

den Tag …..sprechen f Küche ….räumen n Baby ……füttern 

….stehen …….wecken  

 

 Zad. 5: z luką informacyjną W parach (rola A i B) słuchacze rozmawiają o obowiązkach 

domowych różnych osób oraz swoich. 

 

Pflichten im Haushalt               

 

Spieler A 

 

Beispiel: 

Was macht Anna vormittags? - Sie trinkt einen Kaffee. 
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Person morgens vormittags nachmittags abends 

 

Anna 

 

  

trinkt Kaffee 

  

sieht  fern 

 

Peter 

 

 

verlässt das 

Haus 

  

räumt die 

Küche auf 

 

 

Eva 

 

   

wickelt ihr 

Baby 

 

trinkt ein Glas 

Wein 

 

Karin 

 

 

füttert ihren 

Hund 

 

Kocht das 

Mittagessen  

  

 

Du 

 

    

 

Dein 

Sprechpartner 

 

    

 

Pflichten im Haushalt 

 

Spieler B 

 

Beispiel: 

Was macht Anna morgens? - Sie macht Frühstück.. 

 

Person morgens vormittags nachmittags abends 

 

Anna 

 

 

macht 

Frühstück 

 

 

 

 

wäscht 

Geschirr ab 

 

 

Peter 

 

  

kocht 

  

leert den 

Mülleimer aus 

 

Eva 

 

 

bügelt 

 

wäscht die 

Wäsche 

  

 

Karin 
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 schläft eine 

Stunde 

hängt die 

Wäsche ab 

 

Du 

 

    

Dein 

Sprechpartner 

 

    

 

 Zad 6: Uczniowie w parach rozmawiają o obowiązkach domowych: 

A 

1. Welche Hausarbeiten magst du machen? 

2. Um wie viel Uhr stehst du meistens auf? 

3. Was magst du frühstücken? Und um wie viel Uhr? 

 

B 

1. Wann räumst du meistens auf? 

2. Welche Hausarbeiten findest du furchtbar? 

3. Wer staubsaugt bei dir zu Hause? 

 

Ćwiczenie 2: 20 pytań  

Jedna osoba z grupy jest uosobieniem jakiejś osoby/charakteru/przedmiotu, itp. Grupa zadając 

pytania odgaduje kim jest ta osoba. Od ustaleń z grupą zależy, czy zadawane pytania są otwarte czy 

zamknięte. 

 

Ćwiczenie 3: Jestem ekspertem  

Od tej części gramatyki: w klasie tworzymy trzy grupy/pary. Każda dostaje teorię do części 

zagadnienia gramatycznego. Grupa dostaje do rozwiązania ćwiczenie gramatyczne, rozwiązuje je  

i musi umieć uzasadnić, dlaczego zdecydowała się na taką odpowiedź. „Eksperci” posiadają tylko 

część reguły gramatycznej, więc wyłącznie współpracując ze sobą będą potrafili uzasadnić swoje 

decyzje. 

 

Ćwiczenie 4:  Let’s do it ! 

W parach lub małych grupach słuchacze muszą przygotować np. wycieczkę, imprezę, zwiedzanie, 

sprzątanie itp. Można przygotować wstępny zarys, np. sugerując jakieś zagadnienia, kategorie. 

Grupki na wyższych poziomach lub bardziej pomysłowe mogą dostać tylko temat, a kategorie 

tworzą wtedy słuchacze sami. 

 

Ćwiczenie 5: Karteczka na plecach 

Uczeń ma na plecach karteczkę np. z nazwiskiem sławnej osoby czy nazwą zawodu, drugi uczeń 

opisuje tę osobę/zawód tak, by uczeń z karteczką mógł odgadnąć, o kogo/o co chodzi. 
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Ćwiczenie 6: Pół obrazka + pół obrazka 

Uczniowie w grupie dostają po pół obrazka. Poprzez opisywanie obrazka szukają swojej brakującej 

połówki. 

 

Ćwiczenie 7: O której wstałaś/wstałeś? 

Słuchacze znajdują nowe miejsca w klasie według: 

 daty urodzenia 

 kto o której godzinie wstał, itp. 

Przykład: Słuchacze chodzą po klasie i pytają się wszystkich np.: W jaki miesiącu się urodziłeś? 

Ich zadaniem jest ustawić się w rzędzie od lewej do prawej strony, począwszy on najwcześniejszego 

miesiąca urodzin, do najpóźniejszego (Jeśli więcej niż jedna osoba urodziła się w danym miesiącu, 

decyduje dzień/godzina urodzenia). 

Następnie uczniowie po kolei mówią kiedy się urodzili. Osoby stojące bezpośrednio koło siebie 

formują nowe pary/grupy w których uczniowie będą w danym dniu pracować). 

 

Ćwiczenie 8: niekompletne pytania/zdania  

Słuchacze uzupełniają w parach pytania (wersje A i B), które następnie zadajemy innym 

słuchaczom. Warto, żeby obok siebie siedziały osoby z tą samą wersją i wspólnie mogą uzupełnić 

zdania, a później dopiero szukamy rozmówcy z innym zestawem pytań. Jeśli są to nie pytania, lecz 

zdania oznajmujące, to na tej bazie mogą słuchacze tworzyć samodzielnie (lub w grupkach) pytania 

do dalszej rozmowy: 

A: 

aprendes            lees            trabajas            vives            trabaja            habla            escribes                     visitas     

lees             hablas 

¿Dónde ________________? 

¿Dónde ________________? 

¿Dónde ________________ tu novio/esposo? 

¿Qué idiomas ________________? 

¿Qué idiomas ________________ tu novio/a? 

B: 

aprendes            lees            trabajas            vives            trabaja            habla            escribes                visitas     

lees             hablas 

¿________________ con boli o con lápiz? 

¿Por qué ________________ español? 

¿________________ a tu familia frecuentemente? 

¿________________ muchos libros? 

¿________________ el periódico? 
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Ćwiczenie 9: Paczka dla Iwana 

Rysujemy na tablicy twarz, informujemy że jest to na przykład Iwan, drobny rzezimieszek, który 

siedzi w więzieniu. Informujemy, że jest to daleki krewny, któremu będziemy wysyłać paczkę do 

więzienia. Na początek robimy burzę mózgów i pytamy co można do takiej paczki włożyć i dlaczego 

- propozycje zapisujemy na tablicy. Następnie dzielimy grupę (w zależności od wielkości na 

mniejsze grupy bądź pary) i prosimy by uczniowie w podgrupach zdecydowali się na 5 rzeczy które 

chcieliby Iwanowi wysłać z wyjaśnieniem dlaczego. 

Ćwiczenie 10.Ćwiczenie: Odtwarzanie tekstu 

Słuchacze pracują w parach. Jedna osoba czyta tekst i zatrzymuje się przed zaznaczonymi 

wyrazami, druga osoba odgaduje brakujące słowo w tekście. 

It was my birthday recently and as || usual I didn't get what I really ||  wanted. I usually get a bunch 

of || flowers, a cookery book, a box of || chocolates and electronic gadgets. My family always ask me 

what I || want, and I always tell || them the same thing - I want a || surprise. So this year I || got flowers, 

a cookery || book, chocolates and || gadgets.  

 

 

3.3. Ćwiczenia powtarzająco-utrwalające 

 

Ćwiczenie 1: Małe karteczki    -  WORD BOX 

Ćwiczenie możemy wykorzystać rozmaicie do powtórek i w każdej chwili do nich wracać. Warto 

sobie przygotować takie pudełko na każdy poziom i uzupełniać. Jako wstęp, ostatnie wolne 5-10 

minut zajęć czy jako przerywnik słuchacze w parach/grupach np. losują słówka, definiują, 

zwyczajnie tłumaczą, układają zdania itp. Baza do wielu ćwiczeń, które opisujemy również poniżej.  

 

Ćwiczenie 2: „Gorące krzesełko”  

Nauczyciel dzieli klasy na dwie grupy, każda grupa ma swojego przedstawiciela, który siedzi 

przodem do swojej grupy, a tyłem do tablicy. Nauczyciel pisze na tablicy słówko, a grupy tak je 

opisują, żeby osoba siedząca tyłem do tablicy je odgadła. Oczywiście można podsłuchiwać. Świetna 

zabawa, adrenalina i atmosfera współpracy. 

 

Ćwiczenie 3: Bingo 

Każdy słuchacz zaznacza sobie 5 słówek w tabelce z powtórzeniowym słownictwem. Następnie 

słownictwo jest definiowane (opisywane) przez nauczyciela (lub innego słuchacza) i grupa 

odgaduje, o jakie słówko chodziło. Ten, kto ma to słówko zaznaczona w swojej tabelce skreśla je. 

Kto pierwszy skreśli wszystkie, mówi „bingo” i wygrywa. 

 

Ćwiczenie 4: Banana game 

Słuchacz buduje zdanie z wylosowanym słowem i w miejscu, w którym powinno znajdować się dane 

słowo, mówi „banana”. Zdanie musi być świetnym kontekstem, zrozumiałe, żeby inni byli w stanie 
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odgadnąć, o jakie słowo chodzi. Zabawa bardzo dobra i zmusza słuchaczy do używania słów  

w kontekście.  

Ćwiczenie 5„Pisanie” sąsiadowi na plecach – pojedyncze słówka/frazy/zabawa: „Jesteś…” 

„Nie jesteś…”  

Nauczyciel przygotowuje karteczki ze słówkami i przykleja je słuchaczom na plecach. Słuchacze 

definiują je sobie wzajemnie i muszą je odgadnąć. 

 

Ćwiczenie 6: Literowanie początków wyrazów 

Nauczyciel dzieli klasę na 2-3 grupy. Następnie zaczyna literować słowo, a każda grupa musi 

odgadnąć jak najszybciej cały wyraz lub zwrot.  

 

Ćwiczenie 7: Asocjogramy (mapy słowne)  

Punktem wyjścia jest jedno słowo, do którego uzupełniamy skojarzenia, czyli kolejne słówka czy 

zwroty. Taki asocjogram może tworzyć też kolejne „odnogi”. Idealne zebranie materiału 

leksykalnego oraz ewentualnie leksykalno-gramatycznego (zależy, co chcemy powtórzyć) przed 

wypracowaniem. 

 

Ćwiczenie 8: Luka informacyjna  

Informacje, które posiada osoba A, brakują osobie B i odwrotnie. Słuchacze zadając sobie nawzajem 

pytania uzupełniają brakujące informacje. Później warto zaprezentować kompletny materiał na 

forum.  

 

Ćwiczenie 9: Dyktando, ale nie całkiem  

Słuchacze piszą samodzielnie odpowiedzi na pytania dyktowane przez nauczyciela. Można to 

ćwiczenie wykonać odwrotnie, czyli nauczyciel dyktuje zdania, a słuchacze piszą do nich pytania. 

Wann hast du dich als Kind gefreut? ____________________________________________  

Wann hast du dich als Kind gelangweilt? ________________________________________  

Wann hattest du viel Spaß mit deinen Freunden? _________________________________  

 

Ćwiczenie 10: Dyktando, ale nie całkiem 2  

Słuchaczy sadzami parami, plecami do siebie:  dyktują sobie brakujące wyrazy w tekście nawzajem, 

po uzupełnieniu wszystkich luk mogą w parze sprawdzić kompletny tekst. 

A  

Es ___ Sommer, ____ Leute _______. Ich ______ auch __eine _____ Stadt ______ oder ______an ___ See. ___sollte 

__ so_______ wie ___ anderen. _____ reisen ___ Meer ___ liegen ___ ganzen ___ am ______, denn ___ wollen 

_____ werden. ____ manchmal _______ sie ___ rot ___ bekommen ______ Sonnenbrand…  

 B  

__ ist ______, alle ______ verreisen. ___ würde _____in _____fremde ______fahren ____ vielleicht___ die ___. 

Man ______ es __ machen ___ die _______. Viele ______ ans ____ und ______den ______ Tag __ Strand, ____ sie 

______ braun _______. Aber ________ werden ___ nur ___ und ________ einen ___________…  

 



 

33 
 

4. Planowanie i organizacja zajęć w grupie 50+ 

„Większość nauczycieli traci czas na to, by dowiedzieć się, czego uczniowie nie wiedzą. Tymczasem 

prawdziwa sztuka zadawania pytań polega na tym, by odkryć, co uczeń wie lub czego jest się w stanie 

dowiedzieć”  

- Albert Einstein 

 

4.1. Organizacja miejsca pracy 

Organizując zajęcia językowe  w grupie seniorów warto zwrócić uwagę na następujące elementy: 

 
4.1.1. Wybór miejsca zajęć 

Planując miejsce zajęć należy pamiętać, że dla seniorów ważną kwestią jest bezpieczeństwo – 

(bezpieczna, dobrze oświetlona okolica) oraz dostępność różnych środków transportu (odległość 

przystanku od budynku), a także  możliwość zaparkowania samochodu (bezpłatny parking). Zajęcia 

powinny odbywać się w komfortowym, pozbawionym barier architektonicznym miejscu,  

dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

4.1.2. Komfortowe miejsce pracy 

Należy zadbać o to, by klasa, w której uczą się seniorzy była odpowiednio oświetlona , ciepła  

i wentylowana,  a  krzesła i stoły ustawione były  w taki sposób, żeby słuchacze mogli dobrze słyszeć 

i widzieć zarówno siebie nawzajem jak i prowadzącego zajęcia (stoły ustawione w podkowę). 

 

4.1.3. Minimalizacja czynników rozpraszających uwagę 

Warto zadbać o to, by klasa, w której pracują seniorzy była cicha, wolna od hałasów z zewnątrz,  

a lektor oraz słuchacze mieli wyciszone bądź wyłączone telefony komórkowe. 

 

4.1.4. Czas trwania zajęć/przerwy 

W przypadku pracy z seniorami, zaleca się by zajęcia językowe  były krótkie – do 45 minut.  

W przypadku zajęć trwających 2x 45 minut lub dłużej, warto wprowadzić 5-minutową przerwę po  

każdych 45 minutach lekcji (tzw. ‘brain break’), Częste przerwy służą m.in. rozładowaniu napięcia 

związanego z nauką i relaksowi,  a także, co ważne, generowaniu przestrzeni dla relacji społecznych, 

niezmiernie ważnych w tej grupie wiekowej. 

 

4.1.5. Herbata/kawa podczas lub na koniec zajęć 

Pomogą w nawiązaniu wzajemnych relacji i zwiększeniu integracji grupy. 

 

Wzięcie pod uwagę  powyższych elementów, zapobiegnie uczuciu zmęczenia wśród uczniów, 

zachęci do nauki i pomoże w stworzeniu dobrej relacji między lektorem a uczniem oraz zapewni 

komfort pracy wszystkim członkom grupy. 
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4.2. Tematyka zajęć i materiały szkoleniowe 

 

4.2.1. Tematyka zajęć 

 

Jeśli seniorzy mają z chęcią aktywnie uczestniczyć w zajęciach to warto, by poruszane tematy były 

zintegrowane z doświadczeniem życiowym starszych uczestników i ich realnymi potrzebami   

i zainteresowaniami. 

Seniorzy mają wiele doświadczeń, więc rozmowy o podróżach są często żywe i szczegółowe, 

podobnie jak tematy takie jak rodzina, doświadczenia szkolne i zawodowe oraz książki, które 

czytają. 

 

Najpopularniejsze tematy na zajęciach językowych wśród seniorów to: 

 

 opowiadanie o własnym życiu, osiągnięciach, trudnościach, przeszłości, młodości, 

 współczesny świat, podróże, 

 choroby i niepełnosprawność, 

 rodzina - opowieści o współmałżonkach, dzieciach i wnukach, 

 relacje międzyludzkie, 

 finanse - koszty utrzymania i  leczenia, 

 przekonania religijne, 

 czas wolny i obszary zainteresowań, 

 przeczytane książki i obejrzane filmy. 

 

4.2.2. Materiały szkoleniowe 

U wielu osób wraz z wiekiem pogarsza się ich wzrok i słuch, co nie jest bez znaczenia w procesie 

uczenia się. Decydując się na wybór materiałów szkoleniowych dla grupy seniorów warto zwrócić 

więc uwagę na to,  że materiał będzie lepiej przyswajalny, jeśli będzie obejmował ograniczoną liczbę 

prezentowanych tematów i proste poznawczo zadania, a ćwiczenia będą napisane dużą i czytelną 

czcionką. Dobrze by było, żeby układ materiału np. w podręczniku był dla seniora jasny  

i przejrzysty, a prezentowane nagrania powinny być wyraźnie wyeksponowane, bez dodatkowych 

dźwięków czy rozpraszających odgłosów z otoczenia. 

 

4.2.3. Planowanie i organizacja zajęć 

Seniorzy nieczęsto mają doświadczenie w nauce języków obcych, dlatego warto wspierać ich wiarę 

we własne możliwości nabywania nowych treści np. pokazując, jak przetwarzać zdobyte informacje 

i jak kojarzyć nowe pojęcia z własnym doświadczeniem. Zadaniem lektora powinno być pomaganie 

seniorom w rozwijaniu ich zdolności uczenia się, a także dbałość o integrację i utrzymywanie 

dobrych relacji w grupie. 
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4.2.4. Kontrakt klasowy 

Kontrakt klasowy zawarty między lektorem i uczniami może być użytecznym sposobem na 

rozpoczęcie dialogu na temat funkcjonowania klasy i wspólnego ustalenia obowiązujących 

wszystkich uczestników oraz lektora zasad, w tym także tych dotyczących aktywnego udziału  

w zajęciach, (nie)spóźniania się, przygotowywania się do zajęć, ilości prac domowych, 

częstotliwości i formie testów, czy też ilości i długości przerw oraz zasad dotyczących 

(nie)używania podczas zajęć  telefonów komórkowych. Warto, żeby kontrakt został sporządzany 

na początku kursu, aby w ten sposób zachęcić uczniów do autonomii, podjęcia odpowiedzialności 

za własną naukę oraz  zadbać o komfort pracy całej grupy. Sporządzanie kontraktu może też być 

ciekawym ćwiczeniem językowym, podczas którego uczniowie dyskutują z nauczycielem w języku 

obcym o założeniach kontraktu. Przy okazji ćwiczą np. formy trybu rozkazującego, formy 

grzecznościowe czy zwroty poprzedzające wyrażanie opinii. 

 

 
Rys.2: Przykład klasowego kontraktu zawartego z uczniami 50+ 

 

 

4.2.5. Cele zajęć 

W celu zapewnienia słuchaczom poczucia struktury i komfortu na początku zajęć  zawsze warto 

zapoznać uczestników z głównymi punktami lekcji oraz określonymi celami zajęć. 

 

4.2.6. Tempo pracy/różnorodność ćwiczeń  

Szybkie tempo pracy jest niewskazane dla osób starszych, a zbyt duża różnorodność ćwiczeń może 

powodować dezorientację słuchaczy.  

Dlatego też planując aktywności wskazane jest zapewnienie odpowiedniej ilości czasu na wszystkie 

ważne etapy nauki, w tym na dyskusję i odpowiadanie na pytania. Warto też pamiętać, że dłuższe 

aktywności i dyskusje są lepsze niż częste przeskakiwanie pomiędzy różnymi typami ćwiczeń. 
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4.2.7. Instrukcje/sprawdzanie zrozumienia 

Polecenia powinny być krótkie, a wyjaśnienia klarowne; ważne jest też zadawanie seniorom wielu 

pytań kontrolnych, by sprawdzić ich zrozumienie instrukcji/zagadnienia/tematu. 

 

4.2.8. Testowanie 

Warto rozważyć zmniejszenie ilości tradycyjnych testów w związku z faktem, że seniorzy i tak 

nieustannie krytycznie oceniają swój proces nauki. Jeśli jednak ich przeprowadzenie jest konieczne, 

to przed przystąpieniem do testu słuchacze powinni zostać zaznajomieni ze sposobem 

rozwiązywania zamieszczonych tam typów zadań, ponieważ  mogą nie mieć doświadczenia w tej 

dziedzinie i tym samym uzyskać gorszy wynik. Poza tym testy powinny być napisane powiększoną 

czcionką, a w związku z wolniejszym tempem pracy seniorów, zaleca się wydłużenie czasu 

przeznaczonego na ich wykonanie. 

 

4.2.9. Regularne powtarzanie materiału  

Osoby starsze mogą potrzebować więcej czasu na naukę nowych umiejętności, zwłaszcza 

wymagających pamięci długotrwałej. Z tego powodu należy często i regularnie powtarzać 

realizowany materiał, najlepiej w trybie przedstawionym poniżej: 

 

 

 
 

Rys 3: cykl optymalnych powtórek 
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Rys 4: ilość NIE powtórzonej,  a przez to utraconej informacji w % 
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5. Podsumowanie i wnioski 

'Czego uczymy się z przyjemnością, tego nigdy nie zapomnimy'. 

                                                                                       - Alfred Mercier 

 
 

Przedstawione w Modelu Edukacyjnym metody uczenia i uczenia się doskonale wpisują się, 

naszym zdaniem, w motywację osób starszych do nauki, opierającej się na czterech podstawowych 

czynnikach takich jak sukces, wola, wartość i przyjemność. 

 

Ponieważ seniorzy wykazują często specyficzne nawyki w kontekście uczenia się i mogą być 

początkowo mniej chętni do nauki języków obcych z wykorzystaniem nowych rozwiązań 

dydaktycznych niż osoby młodsze, zadaniem lektora powinno być stopniowe pobudzanie seniorów 

do aktywnego uczestnictwa w zajęciach poprzez stwarzanie okazji do dzielenia się własnymi 

przemyśleniami, zgromadzoną wiedzą i doświadczeniem, zadawanie pytań budzących ciekawość  

i refleksję oraz prowadzących do myślenia i zachęcanie ich do samodzielnego ich stawiania, oraz 

określenie problemów do rozwiązywania. 

 

Odbywać się to powinno poprzez zmniejszenie zależności uczącego się od lektora oraz poprzez 

promowanie osobistej odpowiedzialności i motywacji wewnętrznej. Uczenie się stanie się wtedy 

interaktywne, a słuchacze z zaangażowaniem będą brać udział w ćwiczeniach takich jak: 

odgrywanie ról, wchodzenie w rolę eksperta, studium przypadku, dyskusje,  czy praca w małych 

grupach.  

 

Warunkiem sukcesu i satysfakcji z podjętej nauki w starości będzie również pozytywne nastawienie 

lektora do osób starszych, afektywne i empatyczne podejście do uczniów, okazywanie radości ze 

spotkań, jak również rozbudzanie entuzjazmu, który towarzyszy każdemu rozpoczęciu zajęć  

i oczekiwaniu na kolejne spotkanie. 

 

Ponieważ seniorzy rzadko uczą się dla ocen, dyplomów czy certyfikatów, a najczęściej chcą się uczyć 

z powodów wewnętrznych, dla wiedzy i satysfakcji, szukając okazji do nawiązywania kontaktów 

społecznych, szkolenie powinno być oparte na ciekawości i chęci uczenia się oraz skoncentrowane 

na ważnych aspektach życia i użytecznych celach seniorów, odwołujące się do ich potrzeb i 

doświadczeń życiowych i wspierające współpracę, humor i empatię. 

 

Na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń wierzymy, że w oparciu o przedstawioną w 

Modelu Edukacyjnym metodologię i zaproponowane ćwiczenia, zajęcia ze słuchaczami w wieku 

dojrzałym będą zarówno dla lektorów jak i dla seniorów źródłem inspiracji, radości i wielu 

niezapomnianych doświadczeń, nie tylko językowych. 


