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Kieszonkowy Przewodnik 
 
Wstęp 
 

Zarządzanie karierą (career management) to jedna z najbardziej efektywnych metod 

służących projektowaniu nowych stanowisk pracy w celu zwiększania wydajności produkcji, 

poprawy jakości i zapewnienia ochrony funkcjonowania danej firmy. Z tego powodu szybko 

rozwijające się w ostatnich latach zarządzanie karierą stało się jedną z ważnych funkcji 

administracyjnych firm. Dzisiejsi liderzy, planując ścieżkę zarządzania karierą, biorą pod 

uwagę bieżące i przyszłe cele swoich podwładnych,  gdyż wiedzą, że ich systematyczna i 

zaplanowana realizacja ma ogromne znaczenie zarówno dla rozwoju organizacji, jak i dla 

samych pracowników. Każdy z nich bowiem pragnie wykonywać  pracę najlepiej 

dopasowaną do swoich talentów i umiejętności, po to aby osiągnąć sukces w życiu 

zawodowym. 

 

W dzisiejszym życiu zawodowym faktem jest to, że ludzie i ich wysiłki są istotnymi 

czynnikami sukcesu wszystkich organizacji. Co więcej, nastąpiły pewne znaczące zmiany 

dotyczące tego, jak wykwalifikowani pracownicy rozważają relacje biznesowe i czego 

oczekują od organizacji. 

 

Narzędzia planowania kariery, uwzględniające innowacyjne podejścia w tej dziedzinie, to 

kwestia mająca duże znaczenie dla naszego kraju i dlatego musi być rozwijana. W związku z 

tym w ramach projektu zostaną podjęte, w oparciu o międzynarodową wiedzę i 

doświadczenie partnerów, wspólne działania zmierzające do wypracowania korzyści dla 

pracowników związanych z utworzeniem takich nowoczesnych narzędzi. 

 

Nasz projekt ma zatem na celu stworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych, dzięki 

którym pracownicy będą mogli zaplanować swoją karierę oraz opracowanie aplikacji, dzięki 

której pracownicy będą mogli ocenić swoje umiejętności i kompetencje. 

 

Grupą docelową projektu są pracownicy i osoby, które zamierzają rozpocząć pracę w 

najbliższej przyszłości. W związku z tym przewodnik kariery i aplikacja mobilna, które 

zostały opracowane w ramach projektu, będą przydatne dla wszystkich pracowników i osób, 

które zamierzają niedługo podjąć prace. Powodem, dla którego wybraliśmy te osoby jako 

naszą grupę docelową, jest fakt, że planowanie kariery zawodowej jest ważną potrzebą osób o 

takim profilu. 

 

W ramach naszego projektu opracowaliśmy analizę potrzeb, przewodnik planowania kariery 

oraz aplikację mobilną dla pracowników. Przede wszystkim przeprowadziliśmy przegląd 

literatury i ankietę na temat planowania kariery. Następnie, w oparciu o wyniki analizy 
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potrzeb, przygotowaliśmy przewodnik planowania kariery na trzech poziomach. Kolejnym 

krokiem było stworzenie aplikacji mobilnej na podstawie przewodnika kariery. 

 

Przewodnik kariery i aplikacja mobilna, które zostały przygotowane w ramach projektu, będą 

przeznaczone dla wszystkich pracowników i osób, które dopiero rozpoczynają pracę 

zawodową. Przewodnik kariery został przygotowany w taki sposób, aby obejmował 

planowanie kariery na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Aplikacja 

mobilna została przygotowana w oparciu o ten przewodnik. Użytkownicy wybiorą poziom w 

oparciu o swój obecny status, a następnie przeprowadzą planowanie swojej kariery. Na 

przykład nowo zatrudniona osoba wybierze poziom początkowy w celu opracowania planu 

kariery. Podobnie, bardziej doświadczony pracownik wybierze poziom średni, a dyrektor, 

wybierając poziom zaawansowany w aplikacji mobilnej, będzie mógł planować swoją karierę 

na najwyższym poziomie kompetencji. 

 

Planowane rezultaty oraz potencjalne długoterminowe korzyści: 

• Pracownicy będą mieli większą świadomość planowania kariery. 

• Pracownicy będą mieli możliwość opracowania własnego planu kariery. 

• Pracownicy będą bardziej wydajni 

• Pracownicy będą odnosić sukces w biznesie. 

• Pracownicy będą bardziej zorganizowani. 

• Pracownicy opracują swoje CV.  

• Pracownicy będą mogli łatwiej planować karierę dzięki aplikacji mobilnej. 

• Pracownicy zrozumieją znaczenie planowania kariery zawodowej. 

• Powstaną innowacyjne materiały szkoleniowe związane z planowaniem kariery. 

• Zwiększy się dopasowanie profilu pracowników do potrzeb rynku pracy, ponieważ ich 

kompetencje zawodowe i zdolność do planowania kariery zawodowej zostaną udoskonalone. 

• Poprawi się wiedza, umiejętności i kompetencje pracowników w zakresie planowania 

kariery. 

• Zwiększy się udział pracowników w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych poprzez 

poprawę doradztwa i usług wspierających w poradnictwie zawodowym. 

• Zostanie opracowana międzynarodowa komunikacja i współpraca w zakresie szkolenia 

dorosłych. 

• System wdrażania szkoleń dla osób dorosłych zostanie ujednolicony w krajach partnerskich, 

jak i w UE. 

• Grupy docelowe będą świadome przyszłości i będą planować karierę. 

• Opracowany zostanie przewodnik planowania kariery zawodowej oraz aplikacja mobilna, z 

której skorzystają zainteresowane osoby i instytucje. 
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Strona internetowa projektu 
 

Na naszej stronie internetowej znajdziesz więcej informacji na temat projektu 

„EmployeesCareer – Przewodnik Kariery i Aplikacja Mobilna dla Pracowników”, partnerów 

oraz pracę wykonaną w tym temacie. 

Będziesz miał również dostęp do Przewodnika Kariery, w którym znajdują się informacje o 

wynikach badań, które przeprowadzono w 5 krajach, a co ważniejsze, zdobędziesz wiedzę na 

temat rozwoju kompetencji dla wszystkich trzech poziomów: początkujących, którzy dopiero 

rozpoczynają pracę, pracownicy, którzy już pracują i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w 

zakresie rozwoju kariery i menedżerów, którzy mogą rozwijać swoje umiejętności w zakresie 

zarządzania zespołem. 

W Przewodniku Kariery dowiesz się więcej o umiejętnościach związanych z pracą, o 

metodologicznych podejściach do rozwoju umiejętności, a także znajdziesz oddzielne moduły 

na temat rozmowy kwalifikacyjnej, samozarządzania (motywacji) i strategii e-zarządzania. 

Nasza strona: 

www.career-academy.eu 

 

Przewodnik po edukacji 
 

Edukacja formalna i nieformalna 
 

Formalne szkolenie jest idealne dla nowych uczniów, aby na przykład nauczyć się nowej 

technologii lub określonej procedury. Uzyskanie stopnia naukowego i udział w zajęciach 

uniwersyteckich zwiększa wiedzę i możliwości pracowników, poszerzając ich doświadczenia 

z różnymi ludźmi i pomysłami. 

Nieformalne szkolenia i rozwój są raczej zwykłe i przypadkowe. Zazwyczaj nie ma 

określonych celów szkoleniowych jako takich, ani też ich sposobów oceny, czy szkolenie 

rzeczywiście osiągnęło te cele, czy nie. Ten rodzaj szkolenia i rozwoju występuje tak 

naturalnie, że wiele osób nawet nie wie, że w ogóle bierze udział w szkoleniu. 

Prawdopodobnie najważniejszą formą szkolenia nieformalnego jest uczenie się na podstawie 

doświadczenia w pracy. Przykładami są nieformalne dyskusje wśród pracowników na dany 

temat, grupy dyskusyjne dotyczące książek oraz czytanie gazet i artykułów z czasopism. 

Nowszym podejściem jest wysyłanie pracowników do wysłuchania wybitnych mówców. 

Nieformalne uczenie się jest najprawdopodobniej najczęstszą formą nauki. Nie ma formalnej 

struktury ani programu nauczania, a zazwyczaj nie ma trenera/eksperta, który uczy. Zwykle 

nie ma formalnego uznania ukończenia szkolenia, na przykład świadectwa lub dyplomu. 

Nieformalne uczenie się jest idealne dla bardzo doświadczonych ludzi. 

Szkolenie nieformalne jest mniej skuteczne niż szkolenie formalne, jeśli ktoś ,celowo i w 

odpowiednim czasie, powinien się uczyć się określonej dziedziny wiedzy lub umiejętności. 

Prawie nie ma mowy o tym, czego nauka ma dotyczyć i czy to uczenie się miało miejsce, czy 
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też nie. Jednak ta forma szkolenia często zapewnia najgłębsze i najbogatsze uczenie się, 

ponieważ jest to forma, która występuje naturalnie w życiu. 

Szkolenie nieformalne może również obejmować wyjazdy do innych firm i organizacji. 

Procesy szkoleniowe i rozwojowe można również opisać wykorzystując dwa wymiary - jeden 

dla stopnia formalności, a drugi dla równowagi pomiędzy samodzielnie kierowanym 

procesem uczenia się, a tym kierowanym przez innych. 

Te dwa zestawy wyborów dają w rezultacie cztery ogólne podejścia. Oznacza to, że można 

przyjąć nieformalne podejście do samodzielnego kierowanego lub "ukierunkowanego przez 

innych” procesu uczenia się. Podobnie, można przyjąć formalne podejście do uczenia się 

kierowanego przez samych siebie lub " ukierunkowanego przez innych”. 

Zewnątrzsterowane, formalne szkolenie jest zazwyczaj droższe niż inne szkolenia, ale często 

najpewniejsze, aby uczący się mógł w odpowiednim czasie osiągnąć pożądaną wiedzę i 

umiejętności. Samokierujące, nieformalne uczenie się może być bardzo tanie, jednak uczący 

się powinien mieć możliwość i motywację do kontynuowania własnego szkolenia. Takie 

szkolenie może trwać dłużej niż to „ukierunkowane przez innych”. 

Jeśli szkolenie jest potrzebne od razu, to szkolenie ukierunkowane jest często bardzo 

przydatne, np. w celu zapisania się na kurs szkoleniowy na lokalnym uniwersytecie, w szkole 

wyższej lub w centrum szkoleniowym. Albo też można zatrudnić profesjonalnego trenera 

szkoleniowego. Jak już wspomniano, szkolenia zewnątrzsterowane są zazwyczaj szybsze i 

bardziej niezawodne, ale droższe. 

Samodzielne formy szkolenia wymagają od ucznia wysokiej motywacji i zdolności 

konceptualizacji swojego podejścia do szkolenia, szczególnie w szkoleniu formalnym. 

 

Samokształcenie 

Szkolenie samodzielne obejmuje ucznia / absolwenta / pracownika / kierownika, który 

podejmuje decyzje o tym, jakie będzie szkolenia i rozwój oraz kiedy i w jaki sposób to się 

stanie. Uczeń / absolwent / pracownik / kierownik wybiera i realizuje własne cele, metody i 

środki do nauki, aby sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte. Samokształcenie wydaje się 

ostatnio bardziej popularne. Należy pamiętać, że można prowadzić samodzielne podejście do 

nieformalnego lub formalnego szkolenia. Na przykład, samodzielne, nieformalne szkolenie 

może obejmować przykłady nieformalnego szkolenia wymienione powyżej (grupy 

dyskusyjne książki, itp.), o ile uczący się sam wybierze działania i tematy ze względów 

zawodowych lub osobistych. Samodzielne, formalne szkolenie obejmuje wybór i realizację 

własnych celów, metod i środków w celu zweryfikowania, czy cele zostały osiągnięte. 

Prawdopodobnie najważniejszą umiejętnością dla dzisiejszej szybko zmieniającej się siły 

roboczej są umiejętności autorefleksji. Wysoce zmotywowany, samodzielny uczeń z 

umiejętnościami autorefleksji może postrzegać miejsce pracy jako niekończące się zajęcia 

szkolne, na których może się uczyć. Opiekunowie i pracownicy, którzy współpracują ze sobą, 

aby osiągnąć formalne, samodzielne uczenie się w miejscu pracy, również uczą się w sposób 

ciągły, aby zapewnić nieprzerwaną wydajność i naukę. 
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Programy samokształcenia mają wiele zalet w stosunku do tradycyjnych form nauczania  

pracowników w miejscu pracy, niezależnie od tego, czy są liderami, menedżerami czy 

indywidualnymi współpracownikami. Bouchard („Self-directed Learning in Organizational 

Settings” (working paper), Concordia University, Montreal, Canada) wyjaśnia: „Z biegiem lat 

coraz wyraźniej widać, że tradycyjne podejścia do projektowania i dostarczania programów 

nauczania w miejscu pracy oraz w stowarzyszeniach ukazują niektóre niezwykle ważne 

słabości. Obszary problemowe obejmują: radzenie sobie z krótką żywotnością użytecznej 

wiedzy; przekazanie nabytych kompetencji kolejnym grupom; dostosowanie się do wymagań 

wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości uczenia się; [i!] umożliwienie uczniom 

realizowania działań odpowiadających ich stylom uczenia się i potrzebom ”(s. 1).1 

Po wielu latach refleksji na temat uczenia się, wybitny psycholog Carl Rogers, twórca terapii 

skoncentrowanej na kliencie, stwierdził, że „wszystko, czego można nauczyć drugiego 

człowieka, jest stosunkowo nieistotne i ma niewielki lub żaden znaczący wpływ na 

zachowanie” („On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy”, Houghton 

Mifflin, 1961, p. 276). Dodaje: „Jedyną nauką, która ma znaczący wpływ na zachowanie, jest 

odkrycie siebie, samodzielne uczenie się”.  2 

Programy samokształcenia: 

-  Są bardziej skuteczne w rozwoju, ponieważ uczenie się uwzględnia style i cele 

uczenia się absolwentów / pracowników / menedżerów 

- Znacznie zaoszczędzają koszty szkolenia, ponieważ uczniowie uczą się radzić sobie 

oraz pomagać sobie nawzajem za pomocą praktycznych i aktualnych materiałów  

- Osiągają zwiększoną efektywność pracowników / pracodawców w ich pracy, 

ponieważ uczą jak uczyć się na własnych doświadczeniach zawodowych i faktycznie 

wykorzystują tę naukę w swoich miejscach pracy. 

 

Nauczanie zewnętrzne 

Oczywistym jest, że ta forma występuje gdy ktoś inny niż uczący się ustala temat i datę 

szkolenia. Zewnątrzsterowane, nieformalne szkolenia obejmują np. przełożonych 

wysyłających pracowników na szkolenia na temat różnorodności kulturalnej, polityki, 

molestowania seksualnego w miejscu pracy. 

Zewnątrzsterowane , formalne szkolenia obejmują sytuacje, w których ktoś inny niż uczeń 

określa cele szkolenia, sposób osiągnięcia tych celów oraz sposoby oceny w celu 

sprawdzenia, czy wyznaczone cele zostały osiągnięte. Ta forma uczenia się jest 

prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna, ponieważ obejmuje podejście do uczenia się 

                                                           
1  “Over the years, it has become increasingly clear that traditional approaches to program design and delivery 
in the workplace and in associative organizations present some important weaknesses. Problem areas include: 
coping with the short life span of useful knowledge; passing down acquired competencies to succeeding 
cohorts; accommodating the demands of productivity while providing for a continuity of learning; [and!] 
enabling learners to pursue activities that correspond to their learning styles and needs”. 
2 „Anything that can be taught to another is relatively inconsequential, and has little or no significant influence 
on behawior.” “The only learning which significantly influences behavior is self-discovered, self-appropriated 
learning.” 
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stosowane na uniwersytetach, uczelniach i w centrach szkoleniowych. Dodatkowo zakłada 

przyznanie dyplomu lub certyfikatu ukończenia szkolenia. Należy zauważyć, że ta forma 

szkolenia, chociaż łatwo dostępna na uniwersytetach itp., jest zazwyczaj nieco „ogólna”, to 

znaczy program jest dostosowany do potrzeb większości uczniów i nie może być 

dostosowywany do każdego ucznia osobno. Dlatego uczący się płaci czesne, aby zdobyć 

wiedzę i umiejętności, których tak naprawdę nie potrzebuje. 

Inną formą zewnątrzsterowanego, formalnego szkolenia, są plany rozwoju pracowników, 

które określają cele w zakresie wydajności, sposobów osiągnięcia celów, tego kiedy zostaną 

osiągnięte oraz kto zweryfikuje ich realizację. 

Zewnetrzsterowane, formalne szkolenie może być bardzo skuteczne w pomaganiu uczącym 

się w zdobywaniu pożądanej wiedzy i umiejętności w odpowiednim czasie. Może być tak, że 

uczący się mogą stać się nieco pasywni, licząc na to, że „ekspert” pokaże im, co powinni 

robić i kiedy. 

Jak przeprowadzić szkolenie? 
 

Metody i Techniki Szkoleń Nowych Pracowników 
 

Program adaptacji nowego pracownika to proces przyjmowania nowego pracownika do 

organizacji. Adaptacja nowych pracowników ma na celu pomoc w poczuciu zadowolenia, 

integracji z organizacją i sukcesywne wykonywanie nowej pracy. 

Program adaptacji nowych pracowników, często zapoczątkowywany spotkaniem z działem 

kadr, zakłada na ogół dostarczenie informacje w takich dziedzinach jak: bezpieczeństwo, 

środowisko pracy, nowy opis stanowiska, uprawnienia do świadczeń, poznanie nowego 

menadżera i współpracowników, kultura i historia firmy, schemat organizacyjny i inne istotne 

informacje dla nowego pracownika, niezbędne do pracy w nowej firmie. 

Adaptacja nowych pracowników często zakłada wprowadzenie do każdego działu w firmie 

oraz listy pracowników, którzy są kluczowi do osiągnięcia sukcesu przez nowego 

pracownika. Najlepsze programy adaptacyjne zakładają planowanie tych spotkań jeszcze 

przed przybyciem nowego pracownika. 

Wdrażanie pracowników obejmuje również szkolenie w miejscu pracy często z 

współpracownikiem, który wykonuje lub wykonywał pracę. Adaptacja nowych pracowników 

często także zakłada spędzanie czasu wykonując pracę w każdym dziale, aby zrozumieć 

przepływ produktu lub usługi w organizacji. 

Szkolenie pracowników, które ma kluczowe znaczenie w jak najszybszym wprowadzeniu 

nowego pracownika na wyższy poziom, jest znane jako wprowadzanie pracowników lub 

przeszkolenie nowych pracowników. 

Prawidłowe przeszkolenie pracownika, rozwój oraz edukacja we właściwym czasie, zapewnia 

duże korzyści dla pracodawcy w postaci zwiększonej wydajności, wiedzy, lojalności i wkładu 

pracowników.  
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Szkolenie, które pomaga każdemu pracownikowi rozwijać umiejętności i wiedzę w celu 

lepszego wykonywania bieżącej pracy, jest oceniane jako korzyść. Możliwość rozwoju 

zwiększa również lojalność pracowników, a tym samym jego retencję. 

Staże są zazwyczaj oferowane przez organizacje studentom, którzy chcą zdobyć 

doświadczenie zawodowe w miesiącach letnich. Staże oferują cenne doświadczenie 

zawodowe, a organizacje często otrzymują wykwalifikowaną, wysoce oddaną usługę. 

Stażyści są często później zatrudniani przez te organizacje. 

Praktyki zawodowe dają pracodawcom możliwość kształtowania niedoświadczonych 

pracowników w celu dopasowania ich do istniejących i przyszłych miejsc pracy. Programy te 

dają młodym pracownikom możliwość uczenia się branży lub zawodu i uzyskania skromnego 

dochodu. Praktyki zawodowe łączą nadzorowane szkolenia w miejscu pracy z nauczaniem w 

klasie w formalnym, zorganizowanym programie, który może trwać rok lub dłużej. 

Interaktywne techniki szkolenia pracowników zapewniają zaangażowanie pracowników, 

dzięki czemu są bardziej otwarci na nowe informacje. Techniki te obejmują dyskusje 

grupowe, co jest jednym z najlepszych sposobów na przekazanie swoich umiejętności przez 

nowych pracowników. Innymi słowy, dyskusje zapewniają otwartą komunikację między 

uczestnikami i trenerem. 

Pokazy są skutecznymi narzędziami szkoleniowymi, ponieważ wymagają użycia przyrządów 

i sprzętu do zademonstrowania kroków postępowania lub głównych procesów. 

Mamy nadzieję, że dzięki doradztwu zawodowemu uczniowie mają możliwość współpracy ze 

swoimi przełożonymi w celu opracowania planów kariery, które identyfikują obszary 

wymagające poprawy lub rozwoju, wskazują w jaki sposób te obszary można poprawić i 

kiedy. 

Coaching staje się bardzo popularnym środkiem rozwoju i często obejmuje współpracę 

indywidualną z uczącym się w celu przeprowadzenia oceny potrzeb, ustalenia głównych 

celów do osiągnięcia, opracowania planu działania i wsparcia ucznia w realizacji planu. 

Uczeń napędza te działania, a coach zapewnia ciągłe informacje zwrotne i wsparcie. 

 

Metody i Techniki Szkoleń Doświadczonych Pracowników  
 

Pracodawcy mądrze wydają swoje fundusze szkoleniowe i rozwojowe na zróżnicowane 

metody prezentacji szkoleniowych, aby zaspokoić potrzeby swoich pracowników. Metoda 

prowadzona przez instruktora na żywo, twarzą w twarz w sali, była metodą najczęściej 

wybieraną przez firmy na całym świecie. Nauka w miejscu pracy była kluczowym elementem 

doświadczeń rozwojowych pracowników; uczenie się, które ma miejsce podczas pracy, jest 

bardzo ważne w organizacjach 

 

. 
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Nauka w Klasie lub pod Przewodnictwem Instruktora 
 

Szkolenie prowadzone przez instruktora pozostaje jedną z najpopularniejszych technik 

szkoleniowych wśród trenerów. Istnieje wiele typów, w tym: 

     Zwykła czarna tablica lub tablica interaktywna. Mimo, że jest to najbardziej „staromodna” 

metoda, wciąż może być skuteczna, zwłaszcza jeśli zaprosisz uczestników do napisania na 

tablicy lub poprosisz o opinię, tego co na tej tablicy notujesz. 

     Rzutnik do folii. Ta metoda jest coraz częściej zastępowana prezentacjami PowerPoint, 

które są wymagają mniejszej pracy ręcznej, ale rzutniki do folii umożliwiają pisanie na nich i 

łatwe dostosowywanie prezentacji na miejscu. 

    Części wideo. Wykłady mogą być podzielone na części wideo wyjaśniające sekcje tematu 

szkoleniowego lub prezentujące przypadki do dyskusji. 

    Prezentacje w PowerPoint®. Oprogramowanie do prezentacji służy do tworzenia 

niestandardowych sesji grupowych prowadzonych przez trenera. Materiały szkoleniowe są 

dostarczane na płytach CD i wyświetlane na dużym ekranie dla dowolnej liczby uczestników. 

Pracownicy mogą również korzystać z programów indywidualnie, co pozwala na łatwe sesje 

nadrabiające dla pracowników, którzy nie uczestniczyli w sesji grupowej. Ta metoda jest 

jedną z najpopularniejszych metod wykładów i może być łączona z materiałami 

informacyjnymi i innymi metodami interaktywnymi. 

     Opowiadania. Historie mogą być wykorzystywane jako przykłady prawidłowych lub 

niewłaściwych sposobów prezentowania umiejętności z wynikiem każdego opisanego 

sposobu. Ta metoda jest najbardziej skuteczna w przypadku pytań podsumowujących, takich 

jak: 

         Jak ta historia odnosi się do szkolenia? 

         Co poczułeś w związku z decyzjami głównego bohatera? 

         Jakie miałeś przypuszczenia w trakcie trwania opowiadania? Czy były one poprawne? 

         Co byś zrobił inaczej? 

    Ta technika ułatwia komunikację, ponieważ nie stanowi zagrożenia, że istnieje tylko jedna 

właściwa odpowiedź. Jest to bardziej opłacalne, zwłaszcza jeśli szkoleniowcy mają własne 

historie do opowiedzenia. Historie mogą również sprawić, że sesje staną się bardziej osobiste, 

jeśli angażują osoby, które uczniowie znają. Możesz także znaleźć wiele historii 

szkoleniowych online. 

Zalety 

    Szkolenie prowadzone przez instruktora jest skuteczną metodą prezentowania dużej ilości 

materiałów dużym lub małym grupom pracowników. 

    Jest to osobisty typ szkolenia twarzą w twarz, w przeciwieństwie do szkoleń z 

wykorzystaniem komputera i innych metod, które omówimy później. 

    Zapewnia, że wszyscy otrzymują te same informacje w tym samym czasie. 



11 
 

    Jest stosunkowo opłacalne, zwłaszcza, gdy nie jest zlecane gościom zewnętrznym. 

    Opowiadanie historii przyciąga uwagę ludzi. 

Wady 

    Czasami nie jest interaktywne. 

    Duży sukces szkolenia zależy od skuteczności prowadzącego. 

    Planowanie sesji szkolnych dla dużej liczby uczestników może być trudne - zwłaszcza, gdy 

uczestnicy są w wielu miejscach. 

 

Metody Interaktywne 
 

Istnieje wiele sposobów na przerwanie sesji szkoleniowej i zachowanie uważności oraz 

zaangażowania uczestników, w tym: 

     Quizy. W przypadku długiego, skomplikowanego szkolenia, należy okresowo robić 

przerwy, aby rozprowadzić quizy na temat informacji przedstawionych do danego momentu. 

Można także rozpocząć sesje z pre-quizem i powiadomić uczestników, że będzie również 

kontynuacja quizu. Uczestnicy pozostaną zaangażowani, aby poprawić wyniki pre-quizu w 

ostatnim quizie. Ponadto motywuj uczestników, oferując nagrody za najlepsze wyniki, lub za 

najlepszą poprawę. 

     Dyskusje w małych grupach. Podziel uczestników na małe grupy i przekaż im studia 

przypadków lub sytuacje do omówienia lub rozwiązania. Jest to dobry sposób, aby 

doświadczeni  pracownicy przekazali swoje doświadczenia nowszym pracownikom. 

    Studium przypadku. Dorośli zazwyczaj wprowadzają zorientowany na problemy sposób 

myślenia na szkoleniu w miejscu pracy. Studia przypadków to doskonały sposób na 

wykorzystanie tego typu uczenia się dorosłych. Analizując rzeczywiste sytuacje związane z 

pracą, pracownicy mogą nauczyć się jak radzić sobie w podobnych sytuacjach. Mogą również 

zobaczyć, jak różne elementy pracy współdziałają ze sobą, tworząc problemy i rozwiązania. 

     Aktywne podsumowania. Twórz małe grupy i pozwól im wybrać lidera. Poproś, aby 

podsumowali główne punkty wykładu i aby każdy lider zespołu przedstawił podsumowania 

grupie. Przeczytaj na głos wstępnie napisane podsumowanie i porównaj je z wrażeniami 

uczestników. 

     Sesje pytań i odpowiedzi. Nieformalne sesje pytań i odpowiedzi są najskuteczniejsze w 

małych grupach, aby uaktualnić umiejętności, zamiast uczyć się nowych. Na przykład 

niektóre zmiany w procedurze władz mogą być łatwo obsługiwane przez krótkie wyjaśnienie 

przełożonego, po którym następuje czas na pytania i odpowiedzi oraz czas na dyskusje. 

    Karty pytań. Podczas wykładu poproś uczestników o napisanie pytań na dany temat. Zbierz 

je i przeprowadź sesję quizową/podsumowującą. 

     Odgrywanie ról. Przyjmując role i odgrywając sytuacje, które mogą wystąpić w miejscu 

pracy, pracownicy uczą się, jak radzić sobie z różnymi sytuacjami, zanim doświadczą ich w 
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pracy. Odgrywanie ról jest doskonałą techniką szkoleniową dla wielu umiejętności 

interpersonalnych, takich jak obsługa klienta, rozmowy czy nadzór. 

     Kontrola uczestnika. Utwórz menu tematyczne tego, co zostanie omówione. Poproś 

uczestników o sprawdzenie i wybranie rzeczy, o których chcą wiedzieć więcej. Poproś 

uczestnika, aby przedstawił swój wybór. Omów ten temat i przejdź do następnego uczestnika. 

     Pokazy. Kiedy tylko jest to możliwe, przynieś narzędzia lub sprzęty, które są częścią 

tematu szkolenia i zademonstruj kroki postępowania lub głównych procesów. 

     Inne czynności. 

         Stwórz osobisty plan działania. 

         Podaj argumenty do kwestii omawianych na wykładzie. 

         Parafrazuj ważne lub złożone punkty wykładu. 

Zalety 

     Interaktywne sesje sprawiają, że uczestnicy biorą aktywny udział w szkoleniu, dzięki 

czemu są bardziej otwarci na nowe informacje. 

     Sprawiają, że szkolenie jest ciekawsze i przyjemniejsze. 

     Zapewniają doświadczonym pracownikom sposoby na przekazywania wiedzy i 

doświadczenia nowszym pracownikom. 

    Mogą dostarczyć instruktorom informacje zwrotne w trakcie sesji na temat tego, jak dobrze 

uczniowie sobie radzą z tematem.  

 

Szkolenie Praktyczne 
 

Szkolenie empiryczne lub praktyczne, oferuje kilka skuteczniejszych technik nauczania 

pracowników, w tym: 

    Trening przekrojowy (cross-training). Ta metoda pozwala pracownikom doświadczyć 

innych zadań, co nie tylko zwiększa umiejętności pracowników, ale także daje firmom 

korzyści wynikające z posiadania pracowników, którzy mogą wykonywać więcej niż jedną 

pracę. Cross-training daje także pracownikom lepsze zrozumienie tego, co robią 

współpracownicy i jak ich własne stanowiska wpływają na pracę innych, aby osiągnąć cele 

firmy. 

    Pokazy. Pokazy przyciągają uwagę. Są doskonałym sposobem, aby nauczyć pracowników 

korzystania z nowego sprzętu lub uczyć kroków postępowania w nowym procesie. Są również 

skuteczne w nauczaniu umiejętności związanych z bezpieczeństwem. W połączeniu z 

możliwością zadawania pytań i odpowiedzi jest to skuteczna, wciągająca forma szkolenia. 

    Coaching. Celem coachingu zawodowego jest poprawa wydajności pracownika. Coaching 

koncentruje się na indywidualnych potrzebach pracownika i generalnie jest mniej formalny 

niż inne rodzaje szkoleń. Zazwyczaj nie ma formy sesji szkoleniowych. Menadżer, 

przełożony lub starszy pracownik, służy jako coach. On lub ona spotykają się z pracownikiem 
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szkolonym, gdy pozwala na to czas, i pracują z nim, aby: odpowiedzieć na pytania, 

sugerować bardziej skuteczne strategie, poprawić błędy, kierować do celów, udzielać 

wsparcia i zachęcać, przekazywać wiedzę zwrotną. 

   Powtarzalne ćwiczenia (drills). Powtarzalne ćwiczenia to dobry sposób na ćwiczenie 

umiejętności przez pracowników. Powtarzalne ćwiczenia ewakuacyjne są skuteczne, na 

przykład podczas szkolenia gotowości na wypadek awarii. 

Zalety 

     Praktyczne metody szkolenia są skuteczne w przypadku szkoleń z zakresu nowych 

procedur i nowego sprzętu. 

     Są one natychmiast dostosowywane do pracy stażystów. 

    Umożliwiają one trenerom natychmiastowe ustalenie, czy stażysta nauczył się nowych 

umiejętności lub procedur. 

 

Szkolenia Z Wykorzystaniem Komputera (CBT) 
 

Szkolenia z wykorzystaniem komputera stają się coraz bardziej powszechne, ponieważ 

technologia staje się coraz bardziej globalna i łatwa w użyciu. Chociaż tradycyjne formy 

szkolenia nie zostaną zastąpione całkowicie przez rozwiązania technologiczne, 

najprawdopodobniej zostaną przez nie wzmocnione. Ludzka interakcja zawsze pozostanie 

kluczowym elementem szkolenia w miejscu pracy. 

Niemniej jednak dobrym pomysłem jest dokładniejsze przyjrzenie się, co mają do 

zaoferowania technologie szkoleniowe i jak można je wykorzystać do uzupełnienia 

istniejących programów szkoleniowych lub podczas opracowywania nowych. Formy 

szkolenia z wykorzystaniem komputera różnią się od najprostszych programów tekstowych 

poprzez wysoce zaawansowane programy multimedialne do wirtualnej rzeczywistości. 

Należy rozważyć następujące typy: 

    Sam tekst. Najprostsze komputerowe programy szkoleniowe oferują samodzielne szkolenia 

w formacie tekstowym. Programy te są podobne do zindywidualizowanych modułów 

szkoleniowych opartych na druku z dodatkiem, w większości przypadków, funkcji 

interaktywnych. Programy te, choć proste w formie, mogą być bardzo skuteczne i 

prezentować skomplikowane informacje i koncepcje w zrozumiały i łatwo dostępny sposób. 

    CD-ROM. Na płytach CD-ROM dostępna jest szeroka gama gotowych programów 

szkoleniowych obejmujących szeroki zakres tematów związanych z miejscem pracy. 

Programy mogą być również tworzone przez konsultantów szkoleniowych na konkretne 

potrzeby danej organizacji lub poszczególnych działów. 

    Multimedia. Te materiały szkoleniowe są zaawansowaną formą szkolenia z 

wykorzystaniem komputera. Są znacznie bardziej wyrafinowane niż oryginalne programy 

tekstowe. Oprócz tekstu zapewniają stymulującą grafikę, dźwięk, animację i / lub wideo. 

Multimedia wydają się być bardziej prowokujące i wymagające, a zatem bardziej stymulujące 

dla umysłu dorosłego. Chociaż koszty są wyższe niż opracowanie samego tekstu, korzyści w 
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zakresie uczenia się pracowników mogą być tego warte. Multimedialne materiały 

szkoleniowe są zazwyczaj dostępne w formacie DVD. 

    Wirtualna rzeczywistość. Rzeczywistość wirtualna jest trójwymiarowa i interaktywna, 

zanurzająca uczestnika w doświadczeniu edukacyjnym. Większość programów 

szkoleniowych z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej ma formę symulacji, która jest 

bardzo skuteczną formą szkolenia. To praktyczne doświadczenie bez rzeczywistego ryzyka. 

Na przykład symulatory lotu były z powodzeniem wykorzystywane od lat do szkolenia 

umiejętności lotniczych pilotów, zarówno linii lotniczych jak i wojskowych, w krytycznych 

warunkach, a także do przygotowania ich do sytuacji awaryjnych w bezpiecznym i 

wyrozumiałym środowisku. 

Zalety 

     Komputerowe programy szkoleniowe są łatwe w użyciu. 

     Często można je dostosować lub zaprojektować na zamówienie. 

     Są one pomocne w rozwijaniu i ćwiczeniu nowych umiejętności przez pracowników. 

     Są one przydatne do szkolenia przypominającego. Mają zastosowanie do samokształcenia. 

     Mogą być opłacalne, ponieważ ten sam sprzęt i program mogą być używane przez dużą 

liczbę pracowników. 

     Są elastyczne, ponieważ uczestnicy mogą uczyć się we własnym tempie i w dogodnym dla 

siebie czasie. Programy komputerowe są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bez 

względu na to, na jaką zmienię pracuje pracownik, szkolenie jest zawsze dostępne. 

     Niektóre programy są interaktywne, wymagając od uczestników, aby odpowiadali na 

pytania, dokonywali wyborów i doświadczali konsekwencji tych wyborów. Ta interakcja 

generalnie prowadzi do lepszego zrozumienia i zapamiętania. 

     Są jednolite, co umożliwia standaryzację szkoleń. 

     Są wymierne. Gdy komputery są wykorzystywane do szkolenia, możliwe jest śledzenie 

tego, czego każdy pracownik nauczył się na komputerze. Większość programów ma testy 

końcowe w celu ustalenia, czy pracownik zrozumiał szkolenie. Wyniki testów dostarczają 

trenerom statystyk do oceny szkoleń. 

 

Online lub E-Learning 
 

Oprócz szkoleń komputerowych wiele firm zatrudniających pracowników w różnych 

lokalizacjach w całym kraju, korzysta z innych technologii w celu zapewnienia szkoleń. Ta 

metoda staje się coraz bardziej popularna, ponieważ dostęp do sieci staje się coraz bardziej 

powszechny. Oto kilka przykładów: 

    Szkolenia internetowe. Ta metoda zakłada umieszczenie komputerowych modułów 

szkoleniowych w sieci, które może następnie być udostępniona swoim pracownikom w 

intranecie firmy lub w sekcji strony internetowej sprzedawcy, która jest skonfigurowana dla 
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firmy. Istnieje wiele kursów dostępnych w Internecie z różnych obszarów tematycznych. 

Kursy te zapewniają pracownikom praktyczny, interaktywny sposób na samodzielne 

prezentowanie szkoleń podobnych do CD-ROM lub PowerPoint. Materiały szkoleniowe są 

znormalizowane, ponieważ wszyscy uczestnicy będą korzystać z tego samego programu. 

Materiały są również łatwe do aktualizacji, więc Twoje szkolenie jest zawsze zgodne z 

założeniami Twojej firmy. Programy szkoleniowe oparte na sieci Web są często łączone z 

oprogramowaniem (systemem zarządzania uczeniem się lub LMS), co umożliwia śledzenie 

postępów uczestników, a w efekcie ułatwia administratorowi szkolenia prowadzenie zapisów. 

    Telekonferencje lub wideokonferencje. Metody te umożliwiają trenerom przebywanie w 

jednym miejscu, a uczestnikom - przebywanie w kilku miejscach. Uczestnicy są połączeni do 

siei w centralnej lokalizacji i zazwyczaj mogą zadawać pytania trenerowi przez telefon lub 

funkcję webchatu. Wykłady i pokazy mogą być skuteczne przy użyciu tej metody. 

    Audiokonferencje. Ta metoda jest podobna do wideokonferencji, ale obejmuje tylko 

dźwięk. Uczestnicy łączą się o zaplanowanym czasie spotkania i słuchają mówców 

prezentujących swoje szkolenie. Sesje pytań i odpowiedzi odbywają się często pod koniec 

audiokonferencji, podczas których uczestnicy mogą wysyłać mailem pytania lub zadzwonić i 

porozmawiać z prezenterem. 

    Spotkania internetowe lub seminaria internetowe. Ta metoda zawiera komponenty audio i 

wizualne. Uczestnicy łączą się, aby usłyszeć szkolenie audio na żywo, a także śledzić 

materiały wizualne pojawiające się na ich ekranach komputerowych. Prezentacje te są 

podobne do prezentacji CD-ROM lub PowerPoint, a czasami oferują minimalną 

interaktywność online. Sesje pytań i odpowiedzi mogą również odbywać się pod koniec 

spotkania. 

     Uczelnie internetowe i uniwersytety. Metoda ta znana jest również jako kształcenie na 

odległość, a wiele szkół oferuje obecnie certyfikaty lub stopnie za pośrednictwem programów 

internetowych, które wymagają jedynie minimalnej liczby wizyt na terenie kampusu. 

    Wspólne przygotowywanie dokumentów. Ta metoda wymaga, aby uczestnicy byli 

połączeni w tej samej sieci. Metoda ta może być używana przez trenerów i uczniów do nauki 

pisania raportów i dokumentów technicznych. 

     E-mail. Można używać poczty e-mail do promowania lub ulepszania szkoleń. Wysyłać 

przypomnienia o nadchodzących szkoleniach, a także prosić trenerów i / lub menedżerów o 

uzyskanie odpowiedzi na pytania uzupełniające. E-mail pozwala także na przeprowadzenie 

oceny szkoleń za pomocą formularzy e-mail. 

 

Zalety 

     Programy online lub e-learningowe są skuteczne w szkoleniach w wielu lokalizacjach. 

     Oszczędzają pieniądze firmy na koszty podróży. 

     Mogą być tańszym sposobem na zdobycie wiedzy od ekspertów branżowych i 

konsultantów spoza firmy. 

     Są one przydatne do szkolenia przypominającego. 
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     Są dobre do samodzielnego uczenia się. 

    Można je łatwo zaktualizować za pomocą nowych zasad firmy lub procedur, przepisów 

krajowych i kwestii zgodności. 

    Oferują trenerom coraz większy wybór opcji dopasowywania programów szkoleniowych 

do wiedzy i umiejętności pracowników. 

 

Jak Korzystać z Nauczania Mieszanego (Blended Learning Approach) 
 

Nauczanie mieszane to koncepcja zdrowego rozsądku, która skutkuje wielkim sukcesem 

nauczania. Podejście mieszane polega na uznaniu, że jedna metoda nie pasuje do wszystkich 

uczestników, jeśli chodzi o szkolenie. W skrócie, nauczanie mieszane oznacza używanie 

więcej niż jednej metody szkoleniowej do nauki jednego przedmiotu. 

Eksperci ds. nauki uważają, że dużą zaletą nauczania mieszanego jest to, że lepiej 

odzwierciedla sposób, w jaki ludzie faktycznie uczą się w pracy, dzięki doświadczeniu i 

interakcji ze współpracownikami. 

Podejście to sprawdza się dobrze, ponieważ różnorodność podejść sprawia, że trenerzy i 

uczestnicy szkolenia są w nie zaangażowani. Nauka mieszana po prostu ma sens. 

Opcje szkolenia poprzez pracę wykonywaną przez pracownika mogą obejmować: 

       Poszerzenie zakresu obowiązków o nowe, bardziej złożone obowiązki, które pomogą 

pracownikowi rozwinąć umiejętności. 

       Zmianę przypisanych obowiązków, których pracownik nie lubi, które są rutynowe bądź 

które pracownik mógł robić przez długi czas. (Mogą one pomóc innemu pracownikowi 

rozwinąć się, przynosząc ulgę pracownikowi, o którym mowa.) 

     Zapewnienie pracownikowi większych możliwości samodzielnego zarządzania i 

podejmowania decyzji. Te szanse na samodzielne zarządzanie pomogą pracownikowi 

rozwinąć skrzydła. 

      Zaproszenie pracownika, aby włączył się w ważniejsze decyzje dotyczące planowania 

działu lub firmy. 

       Zapewnienie większej możliwości udziału w ważniejszych, kluczowych spotkaniach. 

      Dostarczenie większej ilości istotnych informacji, włączając pracownika do konkretnych 

list e-mailowych. 

     Zapewnienie pracownikowi większych możliwości uczestnictwa w procesie ustalania 

celów, priorytetów i pomiarów. 

      Przydzielenie członków personelu raportującego do jego stanowiska kierowniczego lub 

menadżerskiego. Możesz sprawić, by pracownik rozwijał się zawodowo poprzez zarządzanie 

współpracownikami jako szef. 
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     Przydzielenie pracownika do kierowania innymi projektami lub zespołami, aby dalej 

rozwijać umiejętności przywódcze. 

      Pozwolenie pracownikowi na spędzanie więcej czasu ze swoim szefem. Czas spędzony na 

mentoringu i coachingu z szefem zwiększy umiejętności pracownika. 

     Zapewnienie pracownikowi możliwości zmiany pozycji i obowiązków. 

 

Edukacja Wewnętrzna, Rozwój Pracowników i Opcje Szkoleniowe 

     Seminaria i zajęcia na miejscu zapewniają szkolenia dostosowane do organizacji. 

     Coaching daje pracownikom możliwość dzielenia się wiedzą. 

     Mentoring ma coraz większe znaczenie w rozwoju pracowników i szkoleń podobnie jak 

formalne programy mentoringu. 

 

Metody i Techniki Szkoleń dla Menadżerów 

 

Programy Rozwoju Zarządzania 
 

Lokalne uniwersytety, uczelnie i centra szkoleniowe zazwyczaj oferują takie programy. 

Pomysły szkoleniowe, które mogą być wdrażane w organizacji przez menedżerów. 

 

1) Opracuj Kulturę Uczenia się w Organizacji 

Jednym z głównych zadań każdej udanej, nowoczesnej organizacji jest opracowanie 

skutecznej i angażującej kultury uczenia się. Aby to zrobić, zachęcaj pracowników do 

ciągłego uczenia się i rozwoju. Najlepszymi pracownikami są ci, którzy są zmotywowani do 

uczenia się i stale poszerzają swoją wiedzę i rozwijają umiejętności. 

Organizacje, które pielęgnują kulturę uczenia się, to te, które przyciągają najlepsze, 

najjaśniejsze i najbardziej innowacyjne talenty. Pomagają również rozwijać bardziej 

wykwalifikowanych i sprawnych pracowników. 

Kroki, które pomogą organizacjom rozwinąć silną kulturę uczenia się, obejmują: nauczanie 

pracowników jak korzystania z nieformalnych metod uczenia się, zachęcanie do kreatywnych 

rozwiązań bez obawy o niepowodzenie, przyjmowanie odmiennych opinii, nagradzanie 

zaangażowanych pracowników, którzy przyczyniają się do kultury uczenia się, zdobywanie 

nowych umiejętności od istniejącego kierownictwa. 

2) Zachęcaj Aktualnych Liderów do Dzielenia się Swoją Wiedzą  

Kiedy liderzy traktują organizacje, w której pracują, jako okazję do dzielenia się swoją 

wiedzą, może to pomóc w przekształceniu firmy w środowisko, które kultywuje talent 

przywódczy. Zapewnienie szkolenia liderów, poprzez mentoring i coaching, sprawia, że 
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doświadczenie jest osobiste dla pracowników, którzy otrzymują ich wskazówki. Pomaga im 

także poczuć, że naprawdę się liczą zarówno jako ludzie, jak i pracownicy. 

3) Używaj samodzielnych metod nauczania 

Umiejętność samodzielnego uczenia się jest niezbędną umiejętnością życiową dla każdego. 

Różnorodność dostępnych obecnie technologii internetowych - wideo, stron internetowych, 

portali z kursami online, gier i wiele innych - pomaga rozwijać ciekawość, sprawność i 

innowacyjność w ciągłym uczeniu się. Zapewniają one nieformalne środowisko uczenia się w 

celu szkolenia liderów poza formalnym środowiskiem uczenia się. 

Samokształcący się uczniowie są wewnętrznie zmotywowani. Rozumieją, że ich pasja do 

nauki jest zasadniczo związana z ich zdolnością do wyróżniania się i osiągania sukcesów w 

miejscu pracy. Wiedzą, kiedy muszą poszerzyć swoją wiedzę, aby podnieść wartość dodatnią 

swojej organizacji i rozwijać swoją karierę. Biorą odpowiedzialność za własną naukę, 

ponieważ są pełni pasji, zainspirowani i ciekawi. 

4) Używaj Ćwiczeń Empirycznych w Szkoleniu       

Uczenie się nie musi być ściśle teoretyczne ani mieć charakter lekcji, z której należy 

wyciągać wnioski. Innym świetnym pomysłem na szkolenie liderów jest wykorzystanie 

empirycznych ćwiczeń edukacyjnych, aby zapewnić pracownikom możliwość zapoznania się 

ze spostrzeżeniami z pierwszej ręki. Pomaga to w tworzeniu momentów „aha”, podczas 

których uczestnikom zapala się lampka w głowie i zaczynają rozumieć materiał w sposób, 

którego nie można osiągnąć po prostu czytając o danej sytuacji. Szkolenie na podstawie 

doświadczeń sprawia, że uczestnicy lepiej je pamiętają. 

Możliwości uczenia się przez doświadczenie może obejmować: programy typu „zarządzanie 

w trakcie szkolenia”, w których pracownicy mogą śledzić pracę istniejących liderów; 

umieszczanie pracowników odpowiedzialnych za konkretne programy i projekty, które 

pomagają im rozwijać umiejętności przywódcze; lub zatrudnianie pracowników w komitetach 

do tworzenia rozwiązań konkretnych problemów, przed jakimi stoi organizacja. 

Dodatkową zaletą tych grup kierowniczych jest to, że dostarczają one organizacji informacji 

na temat próbnej realizacji strategii. Liderzy w trakcie szkolenia mogą zapewnić dodatkową 

wartość biznesową i edukacyjną, wykonując udany wstęp do próbnej strategii, aby 

zidentyfikować i rozwiązać wszelkie brakujące elementy, zanim zostanie oficjalnie 

uruchomiona. 

5) Opracuj i Wdróż Specjalistyczne Szkolenia  

Innym świetnym sposobem na rozwój liderów jest wykorzystanie specjalistycznych 

programów szkoleniowych. Te ukierunkowane programy mogą być nastawione na konkretne 

obszary i zestawy umiejętności, których nie ma lub których brakuje w organizacji. 

Programy te zakładają podział liderów na mniejsze grupy, zapewniając bardziej 

spersonalizowaną naukę. Ponadto mogą obejmować: dyskusje grupowe i ćwiczenia 

skupiające się na różnych tematach; studia przypadków oparte na rzeczywistych przykładach 

z organizacji; oraz gry i inne metody uczenia się w celu zwiększenia wiedzy o 

umiejętnościach. 
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Jak korzystać z aplikacji mobilnej? 
 

Aby korzystać z aplikacji wypracowanej w ramach projektu Erasmus+ EmployeesCareer – 

Przewodnik Kariery i Aplikacja Mobilna dla Pracowników trzeba wejść na stronę internetową 

aplikacji. Po tym kroku, można z niej korzystać na dwa sposoby: 

● W przeglądarce telefonu komórkowego lub, 

● Ściągając ją na telefon komórkowy i korzystając z niej nawet bez dostępu do 

Internetu. 

Poniżej podane zostały kroki jak ścignąć aplikację. 

Urządzenia z systemem Android: 

Wejdź na stronę internetową aplikacji, 

● Kliknij przycisk „Opcje” w przeglądarce Chrome, 

● Kliknij przycisk „Dodaj do głównego ekranu”, 

● Kliknij przycisk „Dodaj”. 

Urządzenia z systemem iOS: 

Wejdź na stronę internetową aplikacji, 

● Kliknij przycisk „Udostępnij” w przeglądarce Safari, 

● Kliknij przycisk „Dodaj do ekranu głównego”, 

● Kliknij przycisk „Dodaj” i prawym górnym rogu ekranu. 

Po uruchomieniu aplikacji, na pierwszym ekranie musisz wybrać kraj, z którego pochodzisz i 

język, którego używasz. Następnie możesz wybrać poziom, na którym się znajdujesz, i 

rozpocznie się ankieta. W następnym kroku zostaną przedstawione wyniki wraz z opisami. Na 

końcu aplikacja powróci do pierwszego ekranu, abyś mógł rozpocząć kolejną ankietę. 




