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Wprowadzenie
Podczas gdy liczby odnośnie osób wymagających opieki w Niemczech, Polsce i Rumunii utrzymują
się na bardzo wysokim poziomie (2,9 miliony osób wymagających opieki w roku 2015 w Niemczech,
źródło: Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny, 2017, str. 9) z tendencją wzrostową,
instytucjonalna opieka w sektorze ambulatoryjnym i stacjonarnym zorientowana jest coraz bardziej
na opieką nad pacjentem geriatrycznym. Opieka nad osobami wymagającymi opieki w wieku do 60
lat często nie jest uwzględniana w ramach instytucjonalnych usług opiekuńczych, odpowiednio
niewiele istnieje specjalistycznych placówek w tym zakresie. Także naukowa dziedzina badań nad
opieką nad osobami młodymi jest uboga w dorobek.
Młode osoby wymagające opieki są często zaopatrywane w placówkach opieki senioralnej, których
pracownicy nie są wyszkoleni pod kątem specjalistycznej opieki dla tej grupy wiekowej. Jednakże
opieka nad osobami młodymi implikuje bardzo specyficzne wymagania i wyzwania. Istnieją
pojedyncze przypadki stworzenia przestrzeni mieszkalnej dla młodych osób wymagających opieki
w placówkach zasadniczo zorientowanych na opiekę senioralną, jednakże pracownicy tych
placówek są często niewykształceni pod kątem opieki nad osobami młodymi ze względu na
istniejący system kształcenia.
Powyższe uzasadnia konieczność ukierunkowanego kształcenia, dokształcania i doskonalenia
zawodowego pracowników opiekujących się w ramach swojej działalności zawodowo-opiekuńczej
młodymi osobami wymagającymi opieki.
Aby zareagować odpowiednio na powiązane z tym zapotrzebowanie, opracowano w ramach
niniejszego projektu zmodularyzowaną koncepcję edukacyjną. Koncepcja ta obejmuje 16 modułów
zorientowanych na kompetencje, poruszających różne zakresy tematów istotnych dla kształcenia,
dokształcania oraz doskonalenia zawodowego opiekunów na różnych poziomach kwalifikacji w
różnych krajach europejskich.
W niniejszej publikacji zmodularyzowanej koncepcji edukacyjnej, która jest równocześnie
sprawozdaniem z projektu, opisano w 5 częściach stworzenie koncepcji jak również jej wynik:
W części A dokonano przedstawienia partnerów projektowych oraz objaśnienia społecznej sytuacji
wyjściowej względnie problemu opiekuńczego zaopatrzenia osób młodych wymagających opieki w
krajach pochodzenia partnerów projektowych (Niemcy, Polska i Rumunia), przez co uwypuklono
pilność procesów rozwoju oraz uzasadniono realizację projektu. Dodatkowo przedstawiono dane
zebrane w ramach projektu odnośnie sytuacji wyjściowej z perspektywy mieszkańców i
współpracowników instytucji „opieki nad osobami młodymi“. W sposób zróżnicowany opisano
także cele projektu oraz proces rozwoju programów nauczania w przebiegu projektu.
W części B znajduje się podręcznik dla wykładowców, w którym znajdują się ważne i istotne tematy
dla wykładowców podzielone na 4 rozdziały (od postawy do metody). Podręcznik dla wykładowców,
jako produkt projektu, powinien być przez wykładowców i osoby odpowiedzialne wykorzystywany
do wdrożenia modułu. Podręcznik opisuje aspekty pielęgnacyjnej i pedagogicznej postawy
zasadniczej, objaśnia drogę od zawodowej sytuacji działania do faktycznej sytuacji uczenia się oraz
daje impulsy do kształtowania modułów pod kątem treści i metody.
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W części C - podręczniku do modułów, przedstawiono proces rozwoju oraz opracowane moduły. W
tym podręczniku przedstawiony jest każdy moduł w takiej formie, w jakiej został on już opisany i
objaśniony w części B. Tym samym podręcznik do modułów stanowi rdzeń całej koncepcji
edukacyjnej – jest podstawą do wypracowania sytuacji uczenia się i nauczania.
W części D zawarte jest przyporządkowanie i adaptacja modułów. W siatce modułów
przyporządkowano moduły odpowiednio do różnych kategorii. Podjęta kategoryzacja ma wzmocnić
zrozumienie dla danego modułu, aby już na wstępie przed ich wdrożeniem zapewnić jasność i
transparentność. Moduły w siatce modułów są przyporządkowane do danych kategorii zgodnie z
europejskimi ramami kwalifikacji, w zgodzie z typologią modułów opracowaną przez Knigge-Demal
& Hundenborn (2011) oraz w zgodzie z systemicznymi poziomami według ekologiczno-systemicznej
teorii Bronfenbrennera. W części D natomiast opisany jest podręcznik działania odnośnie adaptacji
modułów do zmieniających się warunków. Tutaj opisane są na przykładach doświadczenia z
próbnego zastosowania modułów oraz dokonane adaptacje.
W części E opisana jest ewaluacja próbnego zastosowania modułów. Wynikom pisemnych ankiet
towarzyszą objaśnienia odnośnie zadań i perspektyw naukowej opieki nad projektem oraz
objaśnienia odnośnie kształtu ewaluacji. Ta część dostarcza informacji o ocenie testowanych
modułów przez uczestników.
Na koniec opisane jest działanie oraz refleksje odnośnie oddziaływania projektu oraz powstałej w
jego wyniku koncepcji na różnorakich poziomach.
Dokument kończą załączniki zawierające dokumenty, które były wykorzystywane w toku trwania
projektu.
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Przedstawienie partnerów projektowych
Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018 przez grupę projektową obejmującą
łącznie 6 instytucjonalnych partnerów z Rumunii, Polski i Niemiec. Kierownictwo projektu przejęli
Christoph Schmidt i Anne Stein (Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Arbeit und Bildung
gGmbH). Grupa sterująca składająca się z kluczowych współpracowników partnerów przejęła
czasową koordynację opracowania pakietów roboczych oraz sterowanie wszystkich procesów
operacyjnych w przebiegu projektu. Ta grupa, opisana we wniosku projektowym jako rada projektu,
składała się z Kerstin Schönlau oraz Friedera Hornscheidta (Diakonisches Werk Gladbeck-BottropDorsten Seniorenhilfe gemeinnützige GmbH), Ralfa Sicka i Corinny Quint (Johanniter-Unfall-Hilfe
e.V.), Johanny Hoffmeister (praxisHochschule) oraz Prof. Dr. Barbary Knigge-Demal.
Poniżej krótki opis biorących udział w projekcie instytucji i osób wraz z ich zadaniami w ramach
projektu.
Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Arbeit und Bildung gemeinnützige GmbH
(Deutschland)
Spółka pożytku publicznego. Jest samodzielną spółką zajmującą się kształceniem, kwalifikacją oraz
zatrudnieniem, działającą w ramach organizacji charytatywnej kościoła ewangelickiego
Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten. Poprzez kształcenie, dokształcanie i kwalifikację w
ramach niemieckich przepisów socjalnych (Księga Socjalna II, III, VIII, IX) wspiera ona osoby
bezrobotne i poszukujące pracy w ich staraniach o wejście na rynek pracy. W ramach działalności
organizacji charytatywnej Diakonisches Werk spółka organizuje dokształcanie, doskonalenie
zawodowe jak również koordynację składania wniosków i realizacji projektów dla wszystkich spółek
prowadzonych przez Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten.
W projekcie „Opieka nad osobami młodymi” spółka była odpowiedzialna za organizację,
dochowanie harmonogramu, ewaluację pakietów pracy, osiąganie celów projektowych oraz
rozpowszechnianie wyników projektu.
Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Seniorenhilfe gemeinnützige GmbH (Niemcy)
Spółka pożytku publicznego Seniorenhilfe gGmbH prowadzi opiekę ambulatoryjną, częściowo
stacjonarną lub stacjonarną dla osób w różnym wieku. W pięciu centrach senioralnych realizowana
jest opieka nad 416 osobami. W placówce w Bottrop otwarła w tym roku wspólne mieszkanie dla
osób z demencją dla 24 mieszkańców. Spółka oferuje 50 miejsc opieki dziennej w 2 placówkach
oraz 18 miejsc krótkoterminowej opieki indywidualnej. Do tego dochodzi opieka ambulatoryjna w
3 placówkach stacji opiekuńczych diakonii, obsługująca łącznie około 250 klientów. Od 2007 roku
realizowane są modułowe oferty kształcenia.
W szczególności w sferze „Opieki nad osobami młodymi” partner posiada wieloletnie
doświadczenie, ponieważ w 2009 roku utworzono w centrum dla seniorów „Vinzenzheim“ w
Gladbeck osobną przestrzeń mieszkalną dla 14 młodych osób wymagających opieki. Ze względu na
duże zapotrzebowanie, przestrzeń rozbudowano do 25 osób. Oddział „Opieka nad osobami
młodymi Gladbeck“ może być więc uznany jako przykład best-practice w opiece nad osobami
młodymi w kraju związkowym Północna Nadrenia – Palatynat.
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Spółka Seniorenhilfe gGmbH w ramach projektu odpowiedzialna była przede wszystkim za
opracowanie modułów. Przeprowadziła także test dwóch modułów oraz działała wspierająco przy
prawie wszystkich pakietach roboczych. W kontekście planowania, kształtowania oraz sterowania
projektu ten partner przejął wiodącą odpowiedzialność w ramach grupy sterującej.
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Johanniter-Akademie
(Niemcy)
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. jest największą organizacją ewangelickiego zakonu Joannitów. Ma
30.500 członków, 1,4 miliona członków wspierających oraz 20.655 etatowych pracowników (2015).
Johanniter-Unfall-Hilfe, jako organizacja pomocowa pożytku publicznego, działa zarówno w
Niemczech jak i internacjonalnie, w dziedzinie zabezpieczenia warunków bytowych, opieki,
ambulatoryjnej pomocy społecznej jak również edukacji i wychowania. Instytucja edukacyjna
Johanniter Akademie, jako instytucja podlegająca Johanniter-Unfall-Hilfe, skupia zadania
strategicznego oraz koncepcyjnego rozwoju edukacji dla wszystkich pól działania Johanniter-UnfallHilfe. Joannici prowadzą obecnie w Niemczech 14 szpitali, około 100 stacjonarnych i ponad 120
ambulatoryjnych placówek opiekuńczych. W Johanniter Akademie, obejmującej 15 oddziałów na
terenie całych Niemiec, prowadzone jest nie tylko podstawowe kształcenie zawodowe, np. w
ramach opieki nad osobami starszymi, ale także korespondujące z tym szkolenia oraz doskonalenia
zawodowe (np. na polu usług opiekuńczych, personelu higienicznego, itd.).
Instytucja Johanniter Unfall Hilfe e.V. w tym projekcie była odpowiedzialna za opracowanie
podręcznika dla wykładowców, współdziałała przy opracowaniu modułów oraz przeprowadziła test
dwóch modułów na seminarium na temat opieki senioralnej w ramach dokształcania oraz dalszego
kształcenia personelu opiekuńczego. Partner współpracował także w grupie sterującej przy
planowaniu, kształtowaniu i sterowaniu projektu.
praxisHochschule
(Niemcy)
Szkoła
wyższa
praxisHochschule
działająca
w
ramach
organu
prowadzącego
pHfG Trägergesellschaft mbH jest częścią koncernu Stuttgarter Klett Gruppe, działającego w branży
edukacji. Grupa posiada 67 firm w 33 lokalizacjach i 15 krajach, co czyni ją wiodącym przedsiębiorcą
edukacyjnym w Europie. 3.605 współpracowników wygenerowało w 2016 roku roczne dochody w
wysokości ok. 537,3 milionów Euro. Punktem ciężkości szkoły wyższej praxisHochschule jest
akademicka kwalifikacja zawodów w branży opieki zdrowotnej, które to w ramach zawodowej
praktyki systemu opieki zdrowotnej i społecznej są ściśle powiązane ze sobą oraz w zespołach
interdyscyplinarnych służą utrzymaniu lub przywróceniu zdrowia w społeczeństwie. W placówce
prowadzącej studia w miejscowości Rheine instytucja praxisHochschule kontynuuje od 01.01.2016
roku kształcenie akademickie szkoły wyższej Mathias-Hochschule Rheine. Obok innowacyjnego
programu studiów „Clinical Nutrition“ oraz „Physician Assistance“, praxisHochschule oferuje tok
studiów „Bachelor of Science“ w dziedzinie opieki, czyli jeden z niewielu kierunków studiów
modułowych na polu działania opieki w kraju związkowym Północna Nadrenia-Westfalia.
Szkoła wyższa praxisHochschule w projekcie odpowiedzialna była za sporządzenia końcowego
produktu „Zmodularyzowanej koncepcji edukacyjnej „Opieka nad osobami młodymi““, działała
także jako partner w ramach opracowania modułów. Przeprowadziła także test dwóch modułów na
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akademickim poziome kwalifikacji. Partner współpracował także w grupie sterującej przy
planowaniu, kształtowaniu i sterowaniu projektu
Profesor Dr. Barbara Knigge-Demal
Profesor Dr. Barbara Knigge-Demal od 1. marca 2013 zakończyła czynną pracę zawodową, jednakże
do lutego 2014 obejmowała profesurę w ramach badania i rozwoju na Uniwersytecie Technicznym
w Bielefeld.
Jej kariera zawodowa rozpoczęła się w szpitalu w Celle, gdzie pracowała jako pielęgniarka dziecięca
oraz zastępczyni kierowniczki oddziału przez pięć lat aż do 1973 roku włącznie. Następnie ukończyła
kształcenie jako wychowawczyni. Naukową kwalifikację rozpoczęła studiami pracy socjalnej we
Frankfurcie nad Menem, następnie studium psychologii na Uniwersytecie Technicznym w Bielefeld.
Od 1996 do 1998 roku odbywała studia doktoranckie, najpierw na Uniwersytecie Wilhelma w
Münster, a które ukończyła na Uniwersytecie w Osnabrück na wydziale nauk o kulturze i
wychowaniu.
Na Uniwersytecie Technicznym w Bielefeld Profesor Dr. Knigge-Demal w roku 1996 objęła
stanowisko profesora w zastępstwie, w roku 1999 dostała powołanie do katedry "Nauk o opiece z
punktem ciężkości dydaktyki opiekuńczej". Miała istotny udział w zbudowaniu platformy
kompetencji oraz z ramienia Uniwersytetu Technicznego w Bielefeld przewodziła w założeniu
związku studiów doktoranckich „Zorientowana na użytkownika opieka przy chorobach
przewlekłych oraz potrzebie opieki”.
Od roku 2012 do stycznia 2015 jako pełnomocnik Brandenburskiego Technicznego Uniwersytetu w
Cottbus-Senftenberg zbudowała studia licencjackie i magisterskie w dziedzinie ochrony zdrowia
oraz następnie pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy w uczelni praxisHochschule w Rheine.
Do marca 2018 profesor Dr. Knigge-Demal pracowała jako doradca w niemieckim Federalnym
Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.
Profesor Dr. Knigge-Demal odpowiedzialna była za naukowa opiekę oraz ewaluację projektu, i w
ramach tej funkcji była członkiem grupy sterującej.
CareWork (Polska)
Partner projektowy Carework GKT Serwis działa w branży opieki zdrowotnej w Polsce w trzech
lokalizacjach oraz oferuje we współpracy z ambulatoryjnymi placówkami opiekuńczymi w
Niemczech, legalne i powszechnie uznane rozwiązania w ramach opieki całodobowej. Punktem
ciężkości działalności jest opieka nad osobami wymagającymi opieki w ich otoczeniu domowym,
przy czym obok grupy docelowej seniorów aktualnie coraz więcej młodych osób objętych jest
wspomnianą opieką. Obecnie w przedsiębiorstwie pracuje 700 niemieckojęzycznych opiekunów,
co plasuje firmę w czołówce firm opiekuńczych całodobowych w Europie Wschodniej.
Partner projektu był odpowiedzialny za stworzenie siatki modułów, współpracował przy
opracowaniu modułów, przeprowadził test dwóch modułów, towarzyszył także przy opracowaniu
dalszych pakietów roboczych.

Fundația Creștină Diakonia Sfântu Gheorghe (Rumunia)
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Fundacja Fundația Creștină Diakonia oferuje w regionie Sfântu Gheorghe szerokie spektrum usług
społecznych i opiekuńczych. W zakresie opieki ambulatoryjnej (w domu) opiekunowie opiekują się
osobami wymagającymi opieki w regionie. Fundacja prowadzi centrum pobytu dziennego dla
młodych osób dorosłych z upośledzeniem fizycznym, umysłowym, psychicznym, jak również kilka
warsztatów dla osób z niepełnosprawnością. W obozie wakacyjnym Respiro młode osoby
wymagające opieki oraz posiadające ciężki stopień niepełnosprawności objęte są opieką oraz
pielęgnacją przez personel opiekuńczy i pedagogów w ramach opieki krótkoterminowej.
Po długoletnim planowaniu oraz wnioskowaniu w roku 2017 położona kamień węgielny pod dom
opieki dla osób z niepełnosprawnościami oraz wymagających opieki. W ramach podejścia
interdyscyplinarnego wykonywana jest tam ambulatoryjna opieka nad osobami wymagającymi
opieki oraz z niepełnosprawnościami, we współpracy z ich krewnymi.
W ramach projektu fundacja w pierwszej kolejności odpowiedzialna była za sporządzenie
podręcznika działania odnośnie adaptacji modułów, pracowała także przy opracowaniu modułów
oraz przeprowadziła test dwóch modułów.
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Zmodularyzowana koncepcja edukacyjna
„Opieka nad osobami młodymi“
Część A: Sytuacja wyjściowa, cele i przebieg projektu
Johanna Hoffmeister w imieniu praxisHochschule, z siedzibą w Rheine






Sytuacja wyjściowa: opieka nad młodymi osobami wymagającymi opieki w krajach
biorących udział w projekcie
o Rozwój społeczny i jego wpływ na opiekę nad młodymi osobami
wymagającymi opieki w krajach biorących udział w projekcie
o Normatywne podstawy różnorakich toków kształcenia w krajach biorących
udział w projekcie
o Wyniki „uczenia się poprzez pracę badawczą“ w celu wsparcia
przedstawionej sytuacji wyjściowej
Cele projektowe
Przebieg projektu
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Sytuacja wyjściowa: opieka nad osobami młodymi wymagającymi opieki w krajach
biorących udział w projekcie
W poniższym rozdziale opisana jest sytuacja wyjściowa opieki nad osobami młodymi wymagającymi
opieki w krajach biorących udział w projekcie, przy czym rozdział podzielony jest na trzy części. Na
początku opisany jest rozwój społeczny i jego wpływ na opiekę, dalej normatywne wymagania
różnorakich toków kształcenia w krajach biorących udział w projekcie, a na koniec wyniki „projektu
w projekcie”, które podkreślają całościowa sytuację wyjściową.

Społeczny rozwój i jego wpływ na opiekę nad osobami młodymi wymagającymi opieki w
krajach biorących udział w projekcie
Wymóg opieki jest tematem, który dziś i w przyszłości będzie nas intensywnie zajmował. Do końca
roku 2015 około 2,9 miliona ludzi w Niemczech wymagało opieki zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu
pielęgnacyjnym (Księga Socjalna SGB XI). Prognozuje się dalszy wzrost liczb w kolejnych latach (por.
niemiecku Urząd Statystyczny, 2017, str. 9). Dla Polski i Rumunii brak urzędowych danych
statystycznych o potrzebie opieki w społeczeństwie. W tych krajach statystycznie ujmowane jest
wyłącznie występowanie niepełnosprawności. Jako że u większości osób z niepełnosprawnością
można wychodzić z pewnego stopnia zapotrzebowania na opiekę, co wtórnie pokazuje wagę
zapotrzebowania na opiekę dziś i w przyszłości, podajemy te dane statystyczne poniżej. Tak więc
liczba osób w z niepełnosprawnością w Polsce w okresie 15 lat wynosiła 4,7 miliona, co daje 15%
całości ludności (www.pfron.org.pl). Zgodnie z rumuńskimi statystykami urzędowymi
zarejestrowano 797.104 osób z niepełnosprawnością, od 2006 roku liczba ta wzrosła o 300 000
(Narodowy Urząd ds. Osób z Niepełnosprawnością, 2018, str. 2).
Wymóg opieki jest pojęciem często wiązanym z podeszłym wiekiem. Nierzadko choroby
zwyrodnieniowe w wieku podeszłym są powodem rozpoczynającego się lub już zaawansowanego
wymogu opieki. W roku 2015 w Niemczech 83% osób wymagających opieki było w wieku 65 lat lub
starszym (por. Niemiecki Urząd Statystyczny, 2017, str. 9). Także w Polsce udział starszych grup
wiekowych w grupie osób z niepełnosprawnościami jest znacznie wyższy niż w całości ludności.
Osoby z niepełnosprawnościami w roku 2015 miały średnio (mediana) 63 lata (por.
www.pfron.org.pl). Także w Rumunii stanowią osoby powyżej wieku 50 lat 70,21 % osób z
niepełnosprawnościami (Narodowy Urząd ds. Osób z Niepełnosprawnością, 2018, str. 2)
Dla tych grup wiekowych istnieje wybór struktur opieki, które odpowiednio do stopnia ograniczenia
oferują ambulatoryjną, częściowo stacjonarną lub stacjonarną ofertę opieki, która zasadniczo
pokrywa zapotrzebowanie.
Jednakże wrodzona niepełnosprawność, wcześnie nabyte przewlekłe choroby lub wypadki mogą
spowodować zapotrzebowanie na opiekę także u młodych osób (por. Rothgang, Müller, Runte &
Unger, 2017, str. 64). To, że potrzeba opieki powstaje nie tylko w wieku podeszłym, pokazują także
liczby niemieckiego Urzędu Statystycznego.
Tak więc w Niemczech w roku 2015 około 13,5 % wszystkich osób wymagających opieki była w
wieku poniżej 60 lat. To odpowiada około 385.000 osobom (por. Niemiecki Urząd Statystyczny,
2017, str. 9). Szacunki kasy chorych BARMER wykonane na podstawie własnych danych
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ubezpieczeniowych pokazują w szczególności wśród młodzieży i dorosłych jeszcze większe liczby –
wynika to prawdopodobnie z tego, że osoby wymagające opieki umieszczone w instytucjach opieki
nad niepełnosprawnymi nie są ujęte w danych Urzędu Statystycznego (por. Rothgang et al., 2017,
str. 172). W sumie w Niemczech można wychodzić z założenia, że liczba przypadków jest większa,
jeżeli ujęto by wszystkie osoby wymagające opieki w wieku poniżej 60 lat. W Rumunii zgodnie z
urzędowym biuletynem ujęto 413 129 osoby w wieku do 18-64 lat dotkniętych
niepełnosprawnością (Narodowy Urząd ds. Osób z Niepełnosprawnością, 2018, S. 5).
Oczywiste jest, że liczba oraz procentowy udział młodych osób wymagających opieki w stosunku do
starszych osób wymagających opieki jest bardzo niewielki. Z tego powodu istniejące oraz aktualnie
opracowywane koncepcje oraz struktury opieki są w pierwszej kolejności zorientowane na osoby w
podeszłym wieku. Liczba placówek opieki stacjonarnej oraz ambulatoryjnej zwiększa się stale do
2007 roku (Niemiecki Urząd Statystyczny²), przy czym w przeważającym stopniu są te placówki
zorientowane na opiekę geriatryczną (Kofahl & Lüdecke, 2014, str. 16). Ten rozwój jest w pierwszej
kolejności adaptacją do prognoz opracowanych w związku z przemianą demograficzną w krajach
uprzemysłowionych, co z pewnością można uznać za uzasadniony kierunek.
Jednakże spora ilość młodych osób wymagających opieki wywołuje obawy, szczególnie jeżeli
rozpatrzymy instytucjonalne procesy rozwojowe. Większa część osób wymagających opieki a
będących w młodym wieku objęta jest opieką w instytucjach zorientowanych na geriatrię. Wiąże
się to więc z tym, że personel opiekuńczy w zakresie ambulatoryjnym i stacjonarnym nie jest
wyraźnie wykształcony pod kątem wymagań opieki nad osobami młodymi (Diakonisches Werk
Gladbeck-Bottrop-Dorsten et al, 2014, S. 18).
„podsumowując, pojawiają się wyraźnie poszlaki systemu opieki zorientowanego na
geriatrię, nie uwzględniającego potrzeb dzieci i młodych dorosłych wymagających
opieki na różnych płaszczyznach“ (Rothgang et al, 2017, str. 169).
Jako że projekt jest ukierunkowany na opracowanie koncepcji edukacyjnej na podstawie powyższej
sytuacji wyjściowej, opisane są niżej kierunki kształcenia w krajach partnerów projektowych.

Normatywne podstawy różnorakich toków kształcenia w krajach biorących udział w projekcie
W poniższych tabelach 1-4 przedstawiono różne toki kształcenia zorientowane na opiekę w trzech
krajach biorących udział w projekcie (Polska, Rumunia i Niemcy), z podaniem podstaw
normatywnych odnoszących się do tych toków kształcenia, oraz z podaniem stopnia kwalifikacji
zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji/Niemieckimi Ramami Kwalifikacji (więcej informacji w
tym temacie w części D), w których można je umiejscowić.
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Tabela 1: Normatywne podstawy toków kształcenia opiekuńczego w Rumunii
Przedmiot

Rumunia
Pielęgniarka lub
opiekunka
(Infirmiera)
Narodowe Centrum Pro
Vocatie

Rumunia
Pielęgniarka lub
opiekunka
(Infirmiera)
Narodowe Centrum Pro
Vocatie

Warunki przyjęcia

10 lat
ukończenie szkoły

10 lat
ukończenie szkoły

Dokument potwierdzający
ukończenie

Certyfikat ukończenia

Poziom ERK
Możliwość kontynuacji/
Możliwość przejścia między
i w ramach zakresów
kształcenia dla
doskonalenia zawodowego
w danym zakresie
Czas trwania kształcenia

Podstawa normatywna

Godziny teoretyczne
Godziny praktyczne
Godziny razem
Formy egzaminów

Rumunia
Osobista opiekunka
osoby z ciężką
niepełnosprawnością
Narodowa komisja ds.
Zapobiegania wykluczenia
społecznego osób
niepełnosprawnych 2007
10 lat szkolnych

Rumunia
Opieka domowa osoby
starczej lub dziecka

Rumunia
Ogólna medyczna
asystentka
kształcenie policealne
OMECS_5293_2015

Rumunia
Ogólna medyczna
asystentka
Szkoła wyższa

10 lat szkolnych

12 klas

matura

Certyfikat kwalifikacji

Certyfikat kwalifikacji

Certyfikat ukończenia

Certyfikat kwalifikacji

Dyplom licencyjny

2
Brak danych

3

2

2

5 (82 CP)

5 (240 CP)

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Po sprawdzeniu różnic
można kontynuować naukę
na 2 lub 3 roku kształcenia
akademickiego.

Zależnie od organizatora

Zależnie od organizatora

Zależnie od organizacji
certyfikującej

Zależnie od organizacji
certyfikującej

3 lata

Kształcenie przeprowadzane na podstawie tych samych
standardów zawodowych, tylko liczba godzin jest inna.
120
240
240
480
360
720
Pisemny
Pisemny
Ustny
Ustny
Zależnie od organizacji
Zależnie od organizacji
certyfikującej
certyfikującej

1/3 łącznej ilości godzin
2/3 łącznej ilości godzin
Nie ustalono!
Pisemny
Ustny
Zależnie od organizacji
certyfikującej

LEED GmbH
2000

120
240
360
Pisemny
Ustny
Zależnie od organizacji
certyfikującej

OMECS_5293_2015

4 lata

Kształcenie przeprowadzane na podstawie tych samych
standardów zawodowych.
1/3 łącznej ilości godzin
1/3 łącznej ilości godzin
2/3 łącznej ilości godzin
2/3 łącznej ilości godzin
4600
4600
Pisemny
Egzamin licencyjny
Ustny
Egzamin praktyczny
Praca dyplomowa
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Tabela 2: Normatywne podstawy toków kształcenia opiekuńczego w Polsce
Przedmiot

Polska
Opiekun medyczny

Polska
Licencjat
Pielęgniarstwo

Polska
Magister
Pielęgniarstwo

Polska
Pielęgniarstwo
Doktor

Podstawa normatywna

Rozporządzenie Ministra
Zdrowia 2011

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 9 maja 2012 dotyczące standardów
nauczania dla następujących kierunków studiów:
medycyna, medycyna i stomatologia, farmacja,
pielęgniarstwo i położnictwo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z 9 maja 2012 w sprawie studiów
doktoranckich i stypendiów

Warunki przyjęcia

Ukończona szkoła średnia
(10 lat)

Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z 9 maja 2012
dotyczące standardów nauczania dla
następujących kierunków studiów:
medycyna, medycyna i stomatologia,
farmacja, pielęgniarstwo i położnictwo
Ukończona szkoła średnia

Licencjat pielęgniarstwo

Magister pielęgniarstwo

Dokument
potwierdzający
ukończenie
Poziom ERK
Możliwość kontynuacji/
Możliwość przejścia
między i w ramach
zakresów kształcenia
dla doskonalenia
zawodowego w danym
zakresie
Czas trwania kształcenia

Opiekun medyczny

Licencjat
Pielęgniarstwo

Magister
Pielęgniarstwo

Doktor nauk o zdrowiu

2
Brak danych

6 Polskie Ramy Kwalifikacji
Magister
Pielęgniarstwo

7 Polskie Ramy Kwalifikacji
Doktor
Pielęgniarstwo

8 Polskie Ramy Kwalifikacji
Ocena wyników, publikacje – habilitacja,
profesura

6 semestrów

4 semestry

2-4 lata

Godziny teoretyczne
Godziny praktyczne
Godziny razem
Formy egzaminów

400
320
720
Pisemny
Ustny
Obserwacja ćwiczeń

2420
2300
4720
Egzamin końcowy dyplomowy–
teoretyczny (pisemnie, ustnie) i
praktyczny
Praca licencjacka – studium
przypadku

Teoretyczne i praktyczne wedle uczelni - 1140
Nie mniej niż 160
Nie mniej niż 1300
Pisemny
Ustny
Praca magisterska – badania
Egzamin końcowy dyplomowy– teoretyczny i
praktyczny

Pisemny
Ustny
Otwarcie przewodu, obrona pracy
doktorskiej
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Tabela 3: Normatywne podstawy toków kształcenia opiekuńczego w Niemczech, część 1
Przedmiot

Niemcy
Opiekun

Niemcy
Pomocnik opiekuna osób
starszych
Właściwe dla kraju związkowego
regulaminy kształcenia i
egzaminowania w kształceniu
pomocników opiekuna osób
starszych
(APRO-APH) oraz dyrektywy
ramowe np. Północna Nadrenia
Westfalia
Ukończone 16 lat, ukończona szkoła
główna po 9 klasach + ukończona 2letnia szkoła zawodowa lub 10 klas

Niemcy
Egzaminowany opiekun osób
starszych do 31.12.2019
Ustawa o zawodach w opiece nad
osobami starszymi (AltPflG),
regulaminy kształcenia i
egzaminowania (APRO) &
dyrektywy ramowe

Niemcy
Egzaminowana pielęgniarka do 31.12.2019

Podstawa normatywna

Dyrektywy zgodnie z § 53c SGB XI
Odnośnie kwalifikacji i zadań
dodatkowych sił opiekuńczych w
stacjonarnych placówkach
opiekuńczych z 19 sierpnia 2008 w
wersji z 23 listopada 2016

Warunki przyjęcia

Osobista kwalifikacja

Przynajmniej ukończona szkoła
główna po 10 klasie lub inna szkoła
10-letnia ogólnokształcąca




Dokument
potwierdzający
ukończenie

Opiekun
(tytuł zawodowy prawnie
niechroniony)

Pomocnik opiekuna osób starszych
(tytuł zawodowy chroniony prawem
krajów związkowych)

Państwowo uznany opiekun osób
starszych

Poziom ERK
Możliwość kontynuacji/
Możliwość przejścia
między i w ramach
zakresów kształcenia
dla doskonalenia
zawodowego w danym
zakresie
Czas trwania kształcenia

2
brak

2
1 rok zaliczony do kształcenia
opiekuna osób starszych (skrócenie
do 2 lat)

4
doskonalenie zawodowe, studia

160 godzin teorii oraz 2 tygodnie
praktyki

1 rok

Godziny teoretyczne

160

750

3 lata kształcenia stacjonarnego
5 lat kształcenia niestacjonarnego
możliwe
2100

Godziny praktyczne
Godziny razem

Przynajmniej 2 tygodnie
237 (JUH)

900
1650

2500
4600

Ustawa zawodowa o zawodach pielęgniarskich
(Krankenpflegegesetzt [KrPflG]) z dnia 16.07.2003,
ważna do 01.01.2020
Rozporządzenie o kształceniu i egzaminowaniu w
pielęgniarstwie [KrPlfAPrV] z dnia 10.11.2003

Kwalifikacja zdrowotna
Ukończenie 10-klasowej szkoły ogólnokształcącej
(zazwyczaj szkoła realna)

Ukończenie szkoły głównej z ukończoną 2-letnią
szkołą zawodową lub jednorocznym kształceniem
na asystenta lub pomocnika w opiece
Egzamin państwowy: Opieka zdrowotna i
pielęgniarstwo / Opieka zdrowotna i pielęgniarstwo
dziecięce, pozwolenie na posługiwanie się tytułem
zawodowym
4
Częściowe zaliczenie do studiów możliwe, możliwe
różne toku dokształcania i doskonalenia zawodowego,
np. „pielęgniarstwo w terapii intensywnej i
anestezjologii“, „pielęgniarstwo onkologiczne“,
„pielęgniarstwo psychologiczne“,…

3 lata kształcenia stacjonarnego

2100, z tego przynajmniej 1200 godzin w formie
zróżnicowanej zależnie od punktu ciężkości
2500
4600
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Formy egzaminów

 Egzamin kombinowany pisemny,
ustny i praktyczny

pisemny, ustny i praktyczny

pisemny, ustny i praktyczny

pisemny, ustny i praktyczny zgodnie z ustawą
zawodową o zawodach pielęgniarskich KrPflAPrV

Tabela 4: Normatywne podstawy toków kształcenia opiekuńczego w Niemczech, część 2
Przedmiot

Podstawa normatywna

Warunki przyjęcia

Dokument potwierdzający
ukończenie
Poziom ERK
Możliwość kontynuacji/
Możliwość przejścia
między i w ramach
zakresów kształcenia dla
doskonalenia

Niemcy
Opiekun wykwalifikowany
(kształcenie zgeneralizowane), opiekun osób
starszych, opieka zdrowotna i pielęgniarstwo
dziecięce od 01.01.2020

Niemcy
Akademickie kształcenie opiekuńcze

Ustawa o reformie zawodów opiekuńczych
(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) z
17.07.2017

Ustawa o reformie zawodów opiekuńczych
(Pflegeberufereformgesetz – PflBRefG) z
17.07.2017

Rozporządzenie o kształceniu i egzaminowaniu
w zawodach opiekuńczych
(PflAPrV) przedłożono jako projekt z 11.06.2018
do zatwierdzenia przez niemiecką izbę niższą i
wyższą

Ukończona szkoła średnia lub inne
ukończone 10-letnie kształcenie ogólne

Ukończenie szkoły w głównej wraz z
ukończonym 2-letnim kształceniem
zawodowym lub jednorocznym
kształceniem na asystente lub
pomocnika opiekuna / pielęgniarza /
opiekuna osób starszych
Wykwalifikowany opiekun

Rozporządzenie o kształceniu i
egzaminowaniu w zawodach opiekuńczych
(PflAPrV) przedłożono jako projekt z
11.06.2018 do zatwierdzenia przez
niemiecką izbę niższą i wyższą
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia
wyższe

4 bis 5
Studia i inne doskonalenie zawodowe

Opiekun wykwalifikowany z dyplomem
akademickim, licencjat

Wykwalifikowany opiekun z dyplomem
akademickim
Możliwość innych dyplomów w ramach
doskonalenia zawodowego
6
Studia podyplomowe magisterskie

Niemcy
Master of Science:
Opieka (ANP)
Master of Science: Nauka o
opiece
Kierunki studiów muszą być
zatwierdzone i akredytowane
przez ministerstwa nauki

Niemcy
Doktorat nauki o opiece,
zarządzanie w opiece,
pedagogika zawodowa
Kierunki studiów muszą być
zatwierdzone i akredytowane przez
ministerstwa nauki

Prawo do ubiegania się o przyjęcie
na studia wyższe plus ukończone
studia dyplomowe lub licencjackie
w kierunku opiekuńczym

Ukończone studia magisterskie lub
dyplomowe w kierunku
opiekuńczym

Zarządzanie opieką, pedagogika
zawodowa, ekspert opieki i inne

Możliwe różne tytuły Dr. rer.
nat. (rerum naturalium), Dr.
phil. (philosophiae), Dr.
paed. (paedagogiae).
8
Indywidualny tok

7
Studia doktoranckie
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zawodowego w danym
zakresie
Czas trwania kształcenia
Godziny teoretyczne
Godziny praktyczne
Godziny razem
Formy egzaminów

Stacjonarnie 3 lata, niestacjonarnie maksymalnie
5 lat
2100
2500
4600
Pisemny, ustny, praktyczny zgodnie z PflAPrV
(projekt, jak wyżej)

Przynajmniej 3 lata
Przynajmniej 2100
Przynajmniej 2300
4600 względnie 180 do 210 CP
Pisemny, ustny, praktyczny zgodnie z
PflAPrV (projekt, jak wyżej) plus praca
licencjacka

1,5 do 2 lat

Tok indywidualny

90 do 120 CP
Praca magisterska oraz egzaminy
modułowe semestralne

Szeroka gama możliwości
Dysertacja (pisemna praca
doktorska plus ustna obrona)
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Wyniki „Uczenia się przez badania naukowe“ w celu analizy sytuacji wyjściowej – projekt w
projekcie
Ważnym aspektem dla partnerów projektowych przy sporządzaniu zmodularyzowanej koncepcji
edukacyjnej była orientacja na faktyczne zapotrzebowanie edukacyjne i opiekuńcze i tym samym
silnie zorientowanie na elementy praktyczne. Aby opracować zorientowane na zapotrzebowanie i
praktykę moduły, należy najpierw zapotrzebowanie zbadać i opisać. Badania literatury nie
przyniosły wyników, za tego powodu grupa sterująca zadecydowała o rozpoczęciu projekt w
projekcie. Za pomocą jednostki opartej na metodzie „uczenia się przez badania naukowe” kohorta
studentów 5 semestru modelowego kierunku licencjata nauk o opiece w praxisHochschule
(placówka w Rheine) otrzymała zadanie zbadania metodami naukowymi specyficznych potrzeb
młodych osób wymagających opieki. Zgodnie z Wildt (2009) uczenie się przez badania naukowe
polega na wykorzystaniu możliwości wynikających z połączenia badań naukowych z cyklem uczenia
się (HRK, 2015). „Uczenie się przez badania naukowe odróżnia się od innych form przede wszystkim
tym, że uczący się współkreują, doznają i reflektują proces projektu badawczego” (Huber, 2009).
Oczywistym jest to, że projekt nie wyrównał braku badań naukowych. Jednakże jego wyniki
pozwoliły do określenia punktów orientacyjnych dla wyboru treści modułów. Studenci mieli
możliwość w ramach tego projektu poznać jakościową metodologię badań naukowych oraz
wypracować odpowiednie kompetencje.
Po fazie wprowadzenia w jakościowe metody badawcze oraz wprowadzenia w „metodę
krytycznych incydentów“ (Critical Incident Technique, CIT) wg Flanagana, bazującej na obserwacji
efektywnego i nieefektywnego zachowania w ramach czynności zawodowych, kohorta opracowała
z pomocą naukową prof. dr. Barbary Knigge-Demal kryteria standaryzacji dla sytuacji ankietowania
oraz pytania przewodnie do wywiadów półstandaryzowanych. W listopadzie 2016 roku studenci z
grupy PF5 przeprowadzili wywiady ze współpracownikami i mieszkańcami oddziału „opieki nad
osobami młodymi” w centrum senioralnym Vinzenzheim w miejscowości Gladbeck (Diakonisches
Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Seniorenhilfe gGmbH). Po transkrypcji i anonimizacji wszystkich
danych, dokonano ich analizy za pomocą stworzenia kategorii oraz identyfikacji punktów
krystalizacji dla pozytywnych i negatywnych sytuacji opieki. Jako kryterium docelowe określono
pytanie odnoszące się do tego, na podstawie jakich wypowiedzi można stwierdzić zapotrzebowanie
na kształcenie.
Wypracowano na tej podstawie poniższe wyniku:
Dla mieszkańców wynikły punkty cztery krystalizacji, których podpunkty częściowo się pokrywają.
Ważnym tematem była ciągłość i stałość opieki. Wraz z potrzebą ciągłości ważna była też
indywidualizacja czynności opiekuńczych oraz życzenie posiadania więcej czasu. W kontekście
ciągłości opieki podopieczni zgłaszali obawy związane z niewystarczającą ilością personelu oraz
wysoką fluktuacją.
Kolejnym punktem krystalizacji było wzajemne uznanie. Życzeniu zindywidualizowanej opieki
towarzyszyła potrzeba zorientowania struktury przebiegu dnia na własne życzenia i potrzeby.
Zrozumienie sytuacji opiekunów oraz ram instytucjonalnych prowadzi jednakże do redukcji tychże
potrzeb. Częściowo można rozpoznać, że mieszkańcy dopasowują swoje potrzeby do codziennej
struktury czynności w instytucji.
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Punktem krystalizacji było także tworzenie czasu wolnego, przy czym indywidualność jest tutaj
także istotnym aspektem. Docenia się istniejącą ofertę, mimo iż tylko częściowo spełnia ona
indywidualne oczekiwania mieszkańców. Kwestia pomieszczeń jest istotnym czynnikiem w
tworzeniu czasu wolnego. Tak więc od jakości pomieszczeń zależy to, czy można przyjmować gości.
Bardzo ważnym czynnikiem jest możliwość z korzystania z mediów cyfrowych oraz dostępu do WiFi.
Na tworzenia czasu wolnego wpływa znacząco stopień indywidualnej mobilności.
Jako czwarty punkt krystalizacji zdefiniowano profesjonalne stosunki. Obok życzenia stałości i
kontynuacji, stwierdzono także życzenie, aby jasno sprecyzować stosunki wobec personelu
opiekuńczego, przy czym podopieczni życzyli sobie przyjazne kontakty.
Z wywiadów ze współpracownikami wynikły poniższe punkty krystalizacji, które wszystkie dotyczą
stosunków międzyludzkich.
Opieka nad młodymi osobami wymagającymi opieki jest powiązana z bardzo wysokim obciążeniem
psychicznym, gdyż podobieństwo wiekowe oraz podobne fazy życia człowieka wspierają
powstawanie dużej empatii. Obciążenie psychiczne generują także warunki instytucjonalne, takie
jak choroby współpracowników oraz duża fluktuacja w zespole.
Następnie zidentyfikowano, jak ważne są pozytywne doświadczenia w odniesieniu do własnej
kariery zawodowej, także dla motywacji w ramach rehabilitacji i pracy interdyscyplinarnej. Dużą
rolę gra tutaj także dystans pomiędzy personelem opiekuńczym a mieszkańcami, względnie
powstawanie przyjaźni. Dochowanie profesjonalnego dystansu jest uznawane za bardzo ważne, ale
także jeszcze bardziej jako znaczne wyzwanie.
Kolejnym stwierdzonym punktem krystalizacji było obchodzenie się z wyzywającym zachowaniem.
Gdy zachowanie mieszkańców odbiega od zachowania prawidłowego i np. okazywana jest agresja
wobec opiekunów, prowadzi to do niepewności u personelu opiekuńczego, i tym samym do
niebezpiecznych sytuacji opiekuńczych.
Przeprowadzenie uczenia się przez badania naukowe pozwoliło nie tylko nabyć studentom fachowe
i interdyscyplinarne kompetencje, możliwe było dzięki niemu także i w szczególności dobranie
tematów modułów, bazując na badaniu naukowym. Powyższe uwypukla zorientowanie projektu na
aspekt potrzeb i aspekt praktyczny, oraz także na dochowanie znamion naukowości, która była
podstawą działania grupy projektowej.

Cele projektowe
Na tle opisanej sytuacji wyjściowej oraz braku wystarczającej oferty dokształcania i doskonalenia
zawodowego dla personelu opiekuńczego w zakresie opieki nad osobami młodymi, powstały
poniższe cele projektowe opisane we wniosku projektowym:
-

-

Transfer i rozpowszechnienie całościowego i psychologiczno-społecznego podejścia
opiekuńczego oraz wspólnych standardów „opieki nad osobami młodymi“ w krajach
pochodzenia partnerów.
Rozpowszechnienie wyników projektu oraz produktów projektu z udziałem organizacji
dachowych i specjalistycznych, organizacji opiekuńczych działających ponadregionalnie,
instytucji kształcenia i doskonalenia zawodowego, regionalnych i krajowych placówek oraz
przygotowanie ich uznania na poziomie regionalnym i krajowym.
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-

-

-

-

Sporządzenie, test oraz ewaluacja 8 modułów (zbudowanych na już opracowanych
modułach) na różnych poziomach kwalifikacji na tle międzynarodowego uzyskiwania i
uznania nieformalnych i formalnych kompetencji (EQVET) łącznie z podręcznikiem dla
wykładowców oraz realizacją seminarium.
Akredytacja opracowanego modułowego kształcenia (Polska i Rumunia), oraz zbudowanie
profilu „Opieka nad osobami młodymi“ dla studiów wyższych.
Opracowanie oraz ustalenie międzysektorowej siatki modułów „opieka nad osobami
młodymi“ z zaleceniami odnośnie korzystania (siatka modułów „opieka nad osobami
młodymi“ oparta będzie o ramy kwalifikacji (EQF) opieki zdrowotnej i społecznej).
Ustalenie i transfer standardów organizacyjnych, personalnych i instytucjonalnych w celu
rozwoju alternatywnych ambulatoryjnych struktur opieki we wszystkich krajach
projektowych
Promocja zawodowej i krajowej mobilności personelu opiekuńczego na podstawie
wspólnie uznanych kwalifikacji w ramach „opieki nad osobami młodymi“

Aby osiągnąć poszczególne cele dokonano podziału zadań. W podrozdziale przebiegu projektu
opisano, jakie pakiety robocze zostały wydzielone.
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Przebieg projektu – proces rozwoju programu nauczania w ramach koncepcji
edukacyjnej
W ramach niniejszego podrozdziału dokonano po krótce opisu czasowego przebiegu projektu, z
nazwaniem ustalonych pakietów roboczych. Zdefiniowane pakiety robocze są oznaczone
pogrubioną czcionką.
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2016 roku podczas wspólnego spotkania inauguracyjnego,
podczas którego dokonano pierwszego planowania oraz przedyskutowania i zebrania pomysłów
treści. Na początku zadaniem zespołu projektowego było opracowanie ośmiu nowych modułów, z
wykorzystaniem już istniejących ośmiu modułów kształcenia opracowanych we wstępnej wersji
projektu, tak aby łącznie powstała modularna koncepcja edukacyjna składająca się z katalogu 16
modułów. W tym celu powstała grupa ds. opracowania modułów, zwana także kręgiem sterującym.
Jak opisano w rozdziale odnośnie sytuacji wyjściowej, w celu wyjaśnienia treści modułów
przeprowadzono projekt w projekcie zgodnie z metodą „uczenia się przez badania naukowe“. Na
jego podstawie wyjaśniono sobie treść poszczególnych modułów. Obok analizy treści, zespół
projektowy musiał także rozpatrzyć aspekty dydaktyczne i odnośnie teorii kształcenia. Należało
wyjaśnić sobie zasadniczą postawę odnośnie opieki i pedagogiki, tworząc wspólne rozumienie
takich pojęć, jak „wyniki nauczania“, „kompetencje działania“ lub „Credit points“ (więcej informacji
patrz część B). Także stopnie poziomów kwalifikacji Europejskich Ram Kwalifikacji (EQR, EQF) były
istotne na tym etapie (więcej informacji patrz części D). W ramach kilku etapów opracowania
moduły poddano sprawdzeniu pod kątem logiki ich treści oraz odnośnie możliwości użytkowania
oraz relewancji we wszystkich trzech krajach biorących udział w projekcie, a następnie przyjęto je z
poniższymi tytułami oraz na poniższych poziomach ERK:
Tabela 5: Opracowane moduły wraz z poziomami ERK

Tytuł modułu

Poziom ERK

Moduł 1
Kreowanie osobistej przestrzeni życiowej w „opiece nad osobami młodymi“
Moduł 2
Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi - „ustalić cel i
świętować sukces!“
Moduł 3
Wyzywające zachowanie w opiece nad osobami młodymi – co robić?
Moduł 4
Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi - „przyjaciel lub
zawodowiec w opiece?“
Moduł 5
Specjalista opiekun w zespole multiprofesjonalnym w opiece nad osobami
młodymi
Moduł 6
Doradzać jako specjalista opiekun w opiece nad osobami młodymi
Moduł 7
Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi. „Opieka nad osobami
młodymi “ – Sytuacja wyjściowa oraz stwierdzenie zapotrzebowania
Moduł 8

2-3
2-3

2-3
2-3

4

4
5-6

5-6
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Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi. „Opieka nad osobami
młodymi “ – opracowanie koncepcji, implementacja i ewaluacja
Tabela 6: Wypróbowanie modułów zgodnie z tytułem modułu: partner, kraj, wykładowca, adresaci

Tytuł modułu

Testowany przez…
(Partner/kraj/wykładowca/adresaci)

1 Kreowanie osobistej przestrzeni życiowej w „opiece nad
osobami młodymi“

Johanniter- Akademie Oberhausen, Niemcy
Wykładowca: Pani Sievert
Adresaci: osoby odbywające naukę zawodu w
zawodzie pomocnik opiekuna osób starszych w
pierwszym roku kształcenia

2 Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi „ustalić cel i świętować sukces!“

Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten gGmbH
Seniorenhilfe , Niemcy
Wykładowca: Pani Bötticher
Adresaci: międzydyscyplinarny zespół w obszarze
mieszkalnym „opieki nad osobami młodymi: w
centrum senioralnym Vinzenzheim, Gladbeck

3 Wyzywające zachowanie w opiece nad osobami młodymi
– co robić?

Fundația Creștină Diakonia Sfântu Gheorghe , Rumunia
Wykładowcy: Judit Mátyás, nauczycielka w szkole
policealnej & Tünde Olcsvári, psycholożka
Adresaci: szkoła policealna(po maturze): Kurs
kształcenia asystentów lekarskich (2. Rok kształcenia)
& wewnętrzni współpracownicy (pedagodzy społeczni)
z centrum terapii dla dorosłych osób z
niepełnosprawnością
Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten gGmbH
Seniorenhilfe, Niemcy
Wykładowca: Pani Bötticher
Adresaci: międzydyscyplinarny zespół w obszarze
mieszkalnym „opieki nad osobami młodymi: w
centrum senioralnym Vinzenzheim, Gladbeck

4 Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi „przyjaciel lub zawodowiec w opiece?“

Carework Polen
Wykładowca: Mariola Wojtal
Adresaci: studenci pierwszego i drugiego roku kierunku
pielęgniarstwa w Państwowej Medycznej Szkole
Wyższej w Opolu
Fundația Creștină Diakonia Sfântu Gheorghe , Rumunia
Wykładowcy: Judit Mátyás, nauczycielka w szkole
policealnej & Tünde Olcsvári, psycholożka
Adresaci: szkoła policealna(po maturze): Kurs
kształcenia asystentów lekarskich (2. Rok kształcenia)
& wewnętrzni współpracownicy (pedagodzy społeczni)
z centrum terapii dla dorosłych osób z
niepełnosprawnością
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5 Specjalista opiekun w zespole multiprofesjonalnym w
opiece nad osobami młodymi

Johanniter- Akademie Oberhausen, Niemcy
Wykładowca: Pani Sievert
Adresaci: Opieka nad osobami starszymi – osoby
odbywający naukę w pierwszy roku

6 Doradzać jako specjalista opiekun w opiece nad osobami
młodymi

Carework Polen
Wykładowca: Mariola Wojtal
Adresaci: studenci pierwszego i drugiego roku kierunku
pielęgniarstwa w Państwowej Medycznej Szkole
Wyższej w Opolu

7 Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi.
„Opieka nad osobami młodymi “ – część 1: Sytuacja
wyjściowa oraz stwierdzenie zapotrzebowania

Praxishochschule Rheine, Niemcy
Wykładowcy: Dr. Bettina Shamsul i Dipl. Päd. Martha
Jopt
Adresaci: Studenci 5 semestru modelowego kierunku
studiów opieki B. Sc. w praxisHochschule, placówka w
miejscowości Rheine

8 Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi.
„Opieka nad osobami młodymi “ część 2 – opracowanie
koncepcji, implementacja i ewaluacja

Praxishochschule Rheine, Niemcy
Wykładowcy: Dr. Bettina Shamsul
Adresaci: Studenci 6 semestru modelowego kierunku
studiów opieki B. Sc. w praxisHochschule, placówka w
miejscowości Rheine

Po ukończeniu opracowania modułów odbyła się w Rheine trzydniowa kwalifikacja wykładowców
i multiplikatorów. Wykładowcy, osoby odpowiedzialne za moduły oraz multiplikatorzy z Rumunii,
Polski i Niemiec mieli możliwość zapoznać się z modułami, objaśniono i przedyskutowano z nimi
rozumienie edukacyjno-teoretyczne modułów, wypróbowano różne metody prowadzenia lekcji
oraz opracowano pierwsze plany realizacji modułów. Po kwalifikacji wykładowców i
multiplikatorów odbyło się testowanie modułów w trzech krajach biorących udział w projekcie. W
tabeli 6 przedstawiono fazę testowania modułów z modułami, wykładowcami oraz lokalizacjami.
Wszyscy uczestnicy testowania modułów otrzymali certyfikat, którego przykład znajduje się w
załączniku. W części D opisano doświadczenia partnerów z testowania modułów, w części E
objaśniono ewaluację testowania modułów.
Następnie opracowano podręcznik dla wykładowców, który ma za zadanie przygotować
wykładowców do realizacji modułów oraz ich wspierać, w szczególności wtedy, gdy nie brali oni
udziału w kwalifikacji wykładowców przeprowadzonej w ramach projektu. Podręcznik dla
wykładowców znajduje się w części B koncepcji edukacyjnej.
W dalszej części w ramach pakietu roboczego opracowano siatkę modułów (patrz część D). W siatce
przyporządkowano moduły do danych kategorii. Siatka umożliwiona całościowy pogląd na 16
modułów, a orientacja odnośnie treści modułów staje się bardziej transparentna, uwypuklony
zostaje wymiar celowy poszczególnych modułów.
Na początku roku 2016 prowadzone były prace nad podręcznikiem adaptacji modułów, który
opisany jest szczegółowo w części D.
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Nad pakietami roboczymi „zarządzanie projektem, zapewnienie jakości, administracja i
koordynacja projektu“, „sporządzenie zmodularyzowanej koncepcji edukacyjnej“ oraz
“ewaluacja i naukowa opieka“ trwały prace w całym okresie trwania projektu.
Na rysunku 1 można odczytać umiejscowienie wspomnianych pakietów roboczych w
harmonogramie, który został opracowany już na początku projektu.

Rysunek 1: Przebieg projektu "opieka nad osobami młodymi“ wraz z pakietami roboczymi kamieniami milowymi,
prezentacja własna

Mimo lekkiego przesunięcia w harmonogramie, wynikającego z aktualnych potrzeb, możliwe było
ukończenie projektu w terminie. Jako kamienie milowe odwzorowane są w tym schemacie
międzynarodowe spotkania projektowe, odbywające się w różnych okresach przebiegu projektu.
Oprócz spotkania inauguracyjnego w Bottrop, Niemcy, odbyły się spotkania we Wrocławiu i Wiśle,
Polska, w Mamaia w Rumunii oraz w Berlinie, Niemcy. Na tych spotkaniach wszystkich partnerów
projektowych kończono pakiety robocze oraz podejmowano pracę nad kolejnymi planami.
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Pflegeversicherung. Deutschlandergebnisse. Niemiecki Urząd Statystyczny: Wiesbaden.
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hochschuldidaktik20 (2), S. 4-7.
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Zmodularyzowana koncepcja edukacyjna
„opieka nad osobami młodymi“
Część B: Podręcznik dla wykładowców
Ralf Sick w imieniu Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Przy współpracy:
J. Hoffmeister, F. Hornscheidt, B. Knigge-Demal, K. Pohl-Skorupa,
K. Schönlau, I. Szilágyi-Nagy, C. Quint & A. Urbanska
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Wolne miejsce na podręcznik dla wykładowców. Podręcznik dostępny jako dokument w formacie
pdf, stanowi w tym miejscu integralną część całej publikacji. Podręcznik sporządzono w postaci
ostatecznej makiety, którą należy w tym miejscu wykorzystać.
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Zmodularyzowana koncepcja edukacyjna
„Opieka nad osobami młodymi“
Część C: Podręcznik do modułów
Kerstin Schönlau w imieniu
Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten – Seniorenhilfe
Przy współpracy z:
J. Hoffmeister, F. Hornscheidt, B. Knigge-Demal, R. Sick
I.Szilágyi-Nagy, C. Quint, A. Urbanska




Wprowadzenie merytoryczne do podręcznika do modułów
Opisy modułów
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Wprowadzenie merytoryczne do podręcznika do modułów
Pakiet roboczy „opracowanie modułów“ stanowił w ramach całego produktu punkt wyjściowy
dalszych pakietów roboczych i jest centralnym punktem odniesienia dalszej pracy projektowej.
Zgodnie z tym znaczeniem, zainicjowano grupę sterującą, w której brali udział wszyscy partnerzy
projektowi (patrz: przedstawienie partnerów projektowych), a która intensywnie przygotowywała
proces opracowania modułów oraz sterowała jego realizacją.
Na początku sformułowano we wniosku projektowym poniższe cele „Pakietu roboczego 02
opracowanie modułów“, do realizacji których grupa sterująca była w pełnym zakresie zobowiązana:










(…)Na bazie modelu "stopniowanego i zmodularyzowanego kształcenia opiekunów osób
starszych" opracowano 8 modułów ERK poziom 2-6 (4 moduły poziom 2-3 i 4 moduły
poziom 3-6) dla personelu opiekuńczego, pracującego w opiece ambulatoryjnej, częściowo
lub zupełnie stacjonarnej, obejmującej osoby młode wymagające opieki.
Opracowane moduły uwzględniają europejskie ramy kwalifikacji dla zawodów
opiekuńczych i oparte są o definicje i ustalenie wyników nauczania w postaci uzyskanych
kompetencji (ECVET)
Osoby opracowujące moduły wykorzystywały przy tym materiały robocze (jak siatka
analityczna, struktura modułu, matryca oceny) oraz produkty, które zostały opracowane,
sprawdzone i ewaluowane podczas poprzedzających projektów.
Partnerzy projektowi Diakonia Crestina, Praxishochschule, Johanniter Unfallhilfe i Carework
wspierali proces opracowania modułów, w postaci przeprowadzenia adaptacji modułów w
warunkach właściwych dla danego kraju (Polska i Rumunia ERK poziom 2-3) lub toków
kształcenia (poziom 4-6) w Niemczech.
Wszystkie czynności opracowania modułów podlegały naukowemu nadzorowi nad
procesem i naukowej ewaluacji
(cytat z wniosku projektowego)

Testowanie w 3
krajach i 6
instytucjach

Grupa sterująca
rozpoczyna

Analizę
zapotrzebowania i
wymagań

Inf. zwrotna od partnera
tandemowego oraz na
spotkaniach
transferowych z
partnerami proj.
Opracowanie 8
modułów z
podziałem na zadania

Rysunek 2: Nadzór nad procesem „opracowanie modułów“ przez grupę sterującą
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Grafika daje pogląd odnośnie metodycznego postępowania podczas fazy opracowania modułów. W
krótki odstępach czasowych następowały sprzężenia zwrotne do grup mniejszych, a spotkania
międzynarodowe wykorzystywano do procesów dokonywania uzgodnień.
Poniższa siatka modułów z poprzedzającego projektu (patrz tabela 7) stanowiła kierunek dla
dalszego rozwoju lub nowego opracowania modułów.
Zrealizowano tu kategorie tytułów modułu, poziom ERK, zakres modułu oraz jego typologię. Więcej
w temacie znajduje się w rozdziale o siatce modułów w części D.

Numer
modułu

Tytuł modułu

Ia

Rozwój osobowości i tożsamości młodych osób wymagających opieki
- światy społeczne i ich rozwój Rozwój osobowości i tożsamości młodych osób wymagających opieki
- Potrzeba opieki jako następstwo przewlekłych schorzeń i wypadków
Wzmocnienie profesjonalnej roli
- Kształtowanie stosunków i sytuacji w rozmowie Współdziałanie przy aktywizacji młodych osób wymagających opieki
Osobowość i pielęgnacja ciała młodych osób wymagających opieki tutaj:
- w powiązaniu z seksualnością, intymnością i komunikacją Osobowość i pielęgnacja ciała młodych osób wymagających opiekitutaj:
- w powiązaniu z procesem odżywiania i trawienia Przejąć zadania asystenta w sytuacjach kryzysowych
Wzmocnienie profesjonalnej roli:
- Radzenie sobie z konfliktami i (własnymi) obciążeniami -

Ib

II
III
IV a

IV b

V
VI

Tabela 7: Siatka modułów z projektu poprzedzającego

Z poprzedzającego projektu było już wiadomo, że brak jest wytycznych odnośnie programów
nauczania w temacie poszerzenia kompetencji dla pracowników dla grupy docelowej osób młodych
wymagających opieki. Zakresy tematów w modułach powstałych w poprzedzającym projekcie
wynikały z analizy problemowej współpracowników, którzy na co dzień zaopatrują młode osoby
wymagające opieki.
W niniejszym projekcie grupa sterująca zadecydowała o poszerzeniu analizy warunków w ramach
procedury indukcyjnej. W ramach małego projektu badawczego z udziałem studentów
pielęgniarstwa w szkole wyższej praxisHochschule w Rheine zebrano aktualne problemy w opiece
nad osobami młodymi poprzez ankietowanie współpracowników, kierownictwa i mieszkańców
oddziału opieki nad osobami młodymi w Gladbeck. Na podstawie danych zebranych w badaniu
grupa sterująca opracowała opisane w tabeli 8 tematy modułów. Szczegóły ankietowania
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współpracowników i podopiecznych można znaleźć w części A w rozdziale o sytuacji wyjściowej.
Tam też znajdują się informacje o „projekcie w projekcie“.

Numer
modułu

Tytuł modułu

1
2

Kreowanie osobistej przestrzeni życiowej w „opiece nad osobami młodymi“
Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi - „ustalić cel i
świętować sukces!“
Wyzywające zachowanie w opiece nad osobami młodymi – co robić?
Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi - „przyjaciel lub
zawodowiec w opiece?“
Specjalista opiekun w zespole multiprofesjonalnym w opiece nad osobami
młodymi
Doradzać jako specjalista opiekun w opiece nad osobami młodymi
Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi. „Opieka nad osobami
młodymi “ – Sytuacja wyjściowa oraz stwierdzenie zapotrzebowania
Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi. „Opieka nad osobami
młodymi “ – opracowanie koncepcji, implementacja i ewaluacja

3
4
5
6
7
8

Tabela 8: Siatka modułów z aktualnego projektu

Po stronie merytorycznej szukano dalszych kryteriów porządkowych, aby odwzorować związki
miedzy modułami. Systemiczna perspektywa Bronfenbrennera wydawała się tutaj szczególnie
dobrze pasować. Zmienia się także merytoryczny zakres danych modułów wraz z wzrastającym
poziomem kwalifikacji wg. ERM/Niemieckich Ram Kwalifikacji. (Szczegółowe informacje odnośnie
przyporządkowania opracowanych modułów do danych kategorii patrz część D – siatka modułów).
W celu zaakcentowania punktów ciężkości opracowano dla wszystkich modułów zdania przewodnie
(patrz tabela 9 i 10). Mają one za zadanie wspomagać uczestników przy realizacji modułów poprzez
nadanie orientacji oraz wskazanie kierunku działania.
Opieka nad osobami
oznacza …
…
kreować
w
możliwości
przestrzenie życiowe
osobami młodymi.

młodymi

Cele opiekunów…

Numer modułu

ramach
osobiste
dla i z

Pozytywny
rozwój
jakości
życia
podopiecznych młodych osób, poprzez
kreowanie indywidualnych przestrzeni
życiowych
służących
dobremu
samopoczuciu, w dialogu z ograniczonymi
warunkami mieszkaniowymi i życiowymi.

Moduł

W dialogu z podopiecznym uzgadniać cele,
które są realistyczne i zgodne z zasadą
małych kroków, aby można było świętować
wspólne sukcesy oraz unikać frustracji po
obu stronach (osoba młoda i opiekun).

Moduł 2
„Tożsamość

… uzgadniać cele rozwojowe i
świętować sukcesy.

1

„Kreowanie

osobistej
przestrzeni
życiowej w „opiece nad
osobami młodymi“;
ERK 2-3, 2cp

zawodowa
w opiece nad osobami
młodymi - „ustalić cel i
świętować sukces!“;
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… odgadywać skrywane uczucia
będące
przyczyną
wyzywającego zachowania.

…
znaleźć
zdrowe
wypośrodkowanie pomiędzy
przyjazną
bliskością
a
profesjonalnym dystansem.

Rozpoznawać, co jest faktyczną przyczyną
zachowania „odbiegającego“ od normy i
przez to zachodzą lepsze, celowe reakcje i
działanie.

Codzienne radzenie sobie z wyzwaniem
poszukiwania przez młodą osobę kontaktów
społecznych, w postaci dawania bliskości i
poświęcania uwagi, bez całkowitego
zaabsorbowania
wykraczającego
poza
profesjonalny stosunek opiekuńczy.

ERK 2-3, 2cp
Moduł 3
„Wyzywające

zachowanie w opiece
nad osobami młodymi –
co robić?;
ERK 2-3, 2cp
Moduł 4

Tożsamość zawodowa w
opiece nad osobami
młodymi - „przyjaciel lub
zawodowiec w opiece?“;
ERK 2-3, 2cp

Tabela 9: Zdania przewodnie do modułów 1-4

Opieka nad osobami młodymi
wymaga …
… dobrej komunikacji i
współpracy
w
multiprofesjonalnym zespole.

Cele opiekunów…

Numer modułu

Uzyskiwanie całościowego obrazu młodego
podopiecznego
w
dialogu
z
multiprofesjonalnymi współpracownikami
oraz wzajemne uzgadnianie podejmowanych
środków, w celu zapewnienia najlepszej
możliwej opieki.

Moduł 5
„Specjalista opiekun w

… dobrego doradztwa dla
młodych osób i ich bliskich

Wykorzystanie różnych okazji do wspierania
młodych podopiecznych i ich bliskich przy
problemach, rozwoju, podejmowaniu decyzji
itp. jako doradca w ramach granic zawodu.

… dobrych koncepcji

Rozpoczęcie
zróżnicowanej
analizy
warunków ramowych oraz potrzeb młodych
osób oraz ich otoczenia.

zespole
multiprofesjonalnym w
opiece nad osobami
młodymi“;
ERK 4, 2cp
Moduł 6
„Doradzać

jako
specjalista opiekun w
opiece nad osobami
młodymi“;
ERK 4, 2cp
Moduł 7

Opracować koncepcję
opieki nad osobami
młodymi,
część
1:
„Opieka nad osobami
młodymi “ – Sytuacja
wyjściowa
oraz
stwierdzenie
zapotrzebowania;
ERK 5-6, 4cp
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Opracowanie na tej podstawie koncepcji
oraz ich realizacja i ewaluacja.

Moduł 8

Opracować koncepcję
opieki nad osobami
młodymi,
część
2:
„Opieka nad osobami
młodymi“
–
opracowanie koncepcji,
implementacja
i
ewaluacja;
ERK 5-6, 6cp

Tabela 10: Zdania przewodnie modułów 5-8

Prezentacja opisu modułów
Poniższy opis odwzorowuje wszystkie moduły. Moduły o numeracji arabskiej (I-VI) opracowano w
projekcie poprzedzającym („Opieka nad osobami młodymi“ – Leonardo da Vinci – Transfer
innowacji), moduły z numeracją rzymską opracowano w ramach aktualnego projektu "Projekt
programu Erasmus – Opieka nad osobami młodymi". Prezentacja opisu modułów następuje na
bazie jednolitej formy (patrz rysunek 3), przejętej z „Modelu stopniowanej i zmodularyzowanej
kwalifikacji opiekuna osób starszych“ (Knigge-Demal, Eylmann & Hundenborn, 2013), a której
poszczególne przedmioty opisano w podręczniku dla wykładowców (część B).
Tytuł modułu:
Obecność: ? godzin
lekcyjnych

Czas autonomicznego
uczenia się i transferu?
Godziny

? CP

Typ modułu
Poziom ERK
HQR-Level
Warunki przyjęcia
Możliwości kontynuacji
Opis modułu
Kompetencje działania
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Wyniki nauki

Wiedza
Uczestnicy …
Umiejętności
Uczestnicy …
Postawy
Uczestnicy …

Zalecenia odnośnie lekcji



?

Zalecenie odnośnie
elementów praktycznych

 Odpowiednie miejsce
uczenia się
 Zadania/wskazówki
uczenia się
Zakończenie modułu
Wskazówki odnośnie
literatury
Rysunek 3: Sposób prezentacji modułów (źródło: Knigge-Demal, Eylmann & Hundenborn, 2013)
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Moduł I.a
Rozwój osobowości i tożsamość młodych ludzi wymagających opieki – światy
społeczne i ich rozwój
Zakres: 32 do 40 jednostek lekcyjnych

1 CP

Typ modułu
Poziom ERK
Warunki przyjęcia

Moduł bazowy
2
Patrz ramy uzasadnienia

Możliwość kontynuacji

Moduł I.b (EQR 3)

Opis modułu

Sytuacja, w której nagle stajemy się ludźmi wymagającymi
opieki, może nastąpić w każdej fazie życia - zarówno wrodzone
jak też nabyte ograniczenia należy zawsze rozpatrywać w
kontekście rozwoju. Zależnie od wieku, biologiczne poziomy
rozwoju następują zawsze indywidualnie. Na tle procesów
fizjologicznych i psychologicznych pogorszenie sytuacji
życiowej człowieka, na przykład nagła potrzeba opieki
(wypadek/choroba), należy oceniać jako kryzys. Omawia się
znaczenie interdyscyplinarnej współpracy jak również
prawdopodobnie długiej drogi chorego przez instytucje służby
zdrowia (szpital, rehabilitacja, terapeuta itp.). Możliwości
i konieczności wsparcia rozwoju fizycznego i społecznokulturowego powinny zostać ocenione pod kątem ich
znaczenia.
W ramach projektu w tym module zwraca się szczególnie uwagę na
następujące nadrzędne kompetencje uczestników:
- Ochrona autonomii osoby wymagającej opieki
- W sytuacjach opiekuńczych podchodzić do osoby wymagającej opieki
z empatią, szacunkiem i akceptacją

Kompetencje działania

Uczestnicy rozumieją wsparcie rozwoju jako zadanie centralne
w pielęgnacji i opiece nad młodymi osobami wymagającymi
opieki. Mogą wspierać młodych ludzi oraz ich samodzielność
oraz własną inicjatywę w codziennej aktywności. W ten sposób
szanują istniejącą wiedzę, umiejętności, zdolności i
kompetencje, uwzględniają nawyki i potrzeby w sytuacji
opiekuńczej oraz pomagają w samopomocy.
Przy dokładnej ocenie występujących granic i ograniczeń
uczestnicy przejmują tyle czynności, ile jest to konieczne.
Zważają na to, aby motywować młodych ludzi i dostrzegać ich
osobisty postęp rozwojowy. Uczestnicy uznają chorobę jako
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Wyniki nauczania

Komentarz dydaktyczny

hamulec rozwoju i mają zrozumienie dla koniecznego nowego
ukierunkowania celów życiowych. Granice i ograniczenia
podyktowane życiem w instytucji opiekuńczej (lub zależność
od profesjonalnej, ambulatoryjnej pomocy) są antycypowane.
Możliwości do autonomicznego, samodzielnego działania są
zawsze na nowo umożliwiane.
Wiedza
Uczestnicy…
- potrafią wyjaśnić somatyczne i psychologiczne fazy rozwoju
młodych dorosłych ludzi.
- obserwować fizyczne / psychospołeczne zmiany młodych
ludzi w przebiegu dojrzewania i w wieku dorosłym.
- przedstawić znaczenie socjalizacji jak również jej wpływu na
sytuacje życiowe młodych ludzi.
- opisać psychologiczne i społeczne oddziaływania nagłych
potrzeb opieki w młodych latach życia.
- podać przykłady instytucjonalnych wpływów i granic jak
również możliwości ich kreowania dla poszczególnych osób
(na przykład przy posiłkach).
- opisać w skrócie znaczenie nauki wartości, norm i wpływu
środowiska społecznego.
- prezentować możliwości, aby przedsięwziąć w ramach
działalności opiekuńczej środki wspierające rozwój.
Umiejętności
Uczestnicy …
- potrafią w sytuacjach komunikacji i opieki podchodzić z
wyczuciem i wyrozumiałością do potrzeb i nawyków młodych
ludzi.
- Wspierać na bazie somatycznych i psychologicznych założeń
samodzielność młodych ludzi wymagających opieki i korzystać
przy tym z odpowiednich środków pomocy.
- Zdawać sprawozdanie z obserwacji i rozwoju
w interdyscyplinarnej wymianie jak również w raporcie
opiekuńczym w formie ustnej i pisemnej.
Nastawienie / postawa
Uczestnicy …
- potrafią przyjmować do wiadomości osobiste kroki rozwoju
z szacunkiem i motywująco.
- Zapewnić w ich działaniu możliwie największą przestrzeń dla
samodzielnego
decydowania
i
samodzielnej
pracy
i przyczyniać się aktywnie do ich wsparcia.
- Pokazywać wyrozumiałą postawę w stosunku do
opiekujących się członków rodziny i respektować ich decyzje.
- Nazywać osobiste granice, jeśli zostały osiągnięte.
Grupa
docelowa
pomocników
korzysta
najbardziej
z bezpośrednich doświadczeń ze spotkań z młodymi ludźmi
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wymagającymi opieki. Mogą wyczuwać ich światy społeczne,
stan rozwoju i potrzeby rozwoju na bazie uprzednio ogólnie
przedstawionych kryteriów oraz później je reflektować. Przy
tym teoretyczny wkład powinien zostać utrzymany możliwie
zwięźle
i ewentualnie
wsparty
obrazowo.
Wspólnie
wypracowane pytania dla wywiadu mogą pomóc w uzyskaniu
informacji o nastawieniu i doświadczeniu ludzi, z którymi
spotykają się uczestnicy.
Temat nadaje się także do tego, aby niezależnie od
przedstawionej tutaj struktury modułu, pobierać naukę w
ramach kształcenia pomocników opiekunów.

Zalecenia do kształtu
lekcji

Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki

Alternatywne grupy docelowe mogą tworzyć specjaliści, którzy
zajmują się tym tematem na przykład w ramach 1-3 dniowych
kursów dokształcających. Dla grupy docelowej złożonej ze
specjalistów, podstawa zawodowa może zostać przedstawiona
obszerniej. Perspektywa młodych ludzi wymagających opieki
może zostać oceniona biorąc pod uwagę dany przypadek na
podstawie zdjęć, filmów, wywiadów. Specjaliści mogą w
dyskusji wypracowywać własne podejście i zasady działania.
Obok poniższych specyficznych wskazówek do metodycznej
i dydaktycznej realizacji tego modułu, do dyspozycji
uczestników
są
także
wskazówki
z
podręcznika
dydaktycznego, obowiązujące dla wszystkich modułów.
Wstęp
wykład/ referat, prezentacja, burza mózgów / metody
kreatywne
Opracowanie
wymiana doświadczeń, dyskusja, praca w grupie lub praca w
dwójkach – praca z tekstem za pomocą literatury fachowej,
praca nad przypadkiem,
Dramat psychologiczny, gra ról: „Norma przed sądem“
Ćwiczenia praktyczne: postrzeganie samego siebie i refleksja
nad sobą, empatia i własne odprężenie / radzenie sobie ze
stresem
Najpierw prowadzić wywiady odnośnie przeżyć i zmian
wywołanych początkiem wymogu opieki i je zreflektować
(wywiad słowny lub filmowy), ewentualne odwiedziny w
instytucji opiekuńczej, mieszkaniowej, dziennej dla osób
niepełnosprawnych / niepełnosprawnych fizycznie.
Właściwe obszary wykonywania zadań to ambulatoryjne lub
stacjonarne instytucje, które opiekują się młodymi osobami
wymagającymi opieki. Obok instytucji dla niepełnosprawnych
i instytucji opiekuńczych w grę wchodzą także szkoły lub grupy
sportowe dla niepełnosprawnych lub młodych ludzi
wymagających opieki.
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 Wskazówki do zadań
nauczania

Zakończenie modułu
Literatura

Praktyczne doświadczenie może zostać zebrane także w
ramach indywidualnej opieki nad osobami najwyższego
stopnia niepełnosprawności (ambulatoryjne towarzyszenie w
życiu codziennym).
Zadanie obserwacji dotyczące wpływu instytucji według
kryteriów.
- Stosowanie wiedzy dotyczącej faz rozwoju na konkretnym
przypadku
- Wyjaśnienie skutków dla kontaktów społecznych i kariery
zawodowej.
Dokumentacja dotycząca zadania nauczania
Erik Erikson: Entwicklungspsychologie Shell Jugend Studie
2010
Ermittlung der Gestaltungsmöglichkeiten pflegerischer
Interaktionen durch Patientinnen – am Beispiel der Pflege
querschnittgelähmter Menschen im Krankenhaus, Roswitha
Ertl-Schmuck, Martina Harking, Margot Sieger in
PFLEGE & GESELLSCHAFT - 10. JAHRGANG 1/2005, S. 54
- 56
(http://www.dgpflegewissenschaft.de/pdf/PfleGe0105ErtlSchmuck.pdf)

Moduł I.b
Rozwój osobowości i tożsamość młodych ludzi wymagających opieki –
wymóg opieki jako następstwo przewlekłych schorzeń i wypadków
Zakres: 32 do 40 jednostek lekcyjnych
Typ modułu
Poziom ERK
Warunki przyjęcia
Możliwość kontynuacji
Opis modułu

1 CP

Moduł bazowy
3
Patrz ramy uzasadnienia
Uczestnicy zajmują się w ramach tego modułu wejściem
młodych ludzi w stan wymogu opieki i długoterminową
perspektywą życia i opieki. Biorą udział w długoterminowym
zdrowotnym i społecznym planowaniu opieki popartym teorią,
we współpracy ze specjalistami odpowiedzialnymi za opiekę.
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W ramach projektu bierze się pod uwagę w tym module szczególnie
następujące nadrzędne kompetencje dla uczestników:

Przejąć odpowiedzialność za działanie zawodowe


Chronić autonomię osoby wymagającej opieki



Reflektowanie i wykazanie własnego profesjonalnego zrozumienia
ról



Bezsilność / bliskość-dystans / obciążenia



W sytuacjach opiekuńczych podchodzić do osób wymagających
opieki z empatią, szacunkiem, z akceptacją

Kompetencje działania

Uczestnicy stykają się z młodym człowiekiem wymagającym
opieki z rozpoznaniem długotrwałej perspektywy opieki i
troszczą się o jakość życia i bezpieczeństwo opieki w różnych
fazach schorzenia, rehabilitacji i/lub wymogu opieki. Działają
wspierając sytuację przy jednoczesnej perspektywie opieki
długoterminowej.

Wyniki nauczania

Wiedza
Uczestnicy…
- potrafią rozpoznawać przykładowe przewlekłe schorzenia
i następstwa wypadków, które mogą prowadzić do
długotrwałego wymogu opieki nad osobą młodą.
- Opisywać długoterminową perspektywę opieki za pomocą
teorii Corbina & Straussa.
- Rozpoznawać zmienne przebiegi chorób i zmienną
intensywność opieki jak również zmieniające się potrzeby
opieki i wsparcia.
- Pokazać społeczne systemy zabezpieczenia w swoim kraju i
założenia dostępu do społecznych możliwości wsparcia.
Umiejętności
Uczestnicy…
- potrafią przedstawić pielęgnacyjne potrzeby wsparcia w
odniesieniu do przypadku i sytuacji.
- Unaocznić możliwości dla zdrowotnego i społecznego
zapewnienia opieki.
- Dopasować zachowania w stosunku do osób wymagających
opieki odpowiednio do fazy choroby.
Nastawienie / Postawa
Uczestnicy…
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Komentarz dydaktyczny

- Angażują się zgodnie z interesem podopiecznego w jakość
życia, bezpieczeństwo zdrowotne i społeczne w różnych
fazach choroby, rehabilitację i/lub opiekę młodych osób.
- Postrzegają siebie jako aktorów w interdyscyplinarnej grupie
i współpracują zarówno z odpowiedzialnymi opiekunami jak
też z innymi partnerami opieki.
- Stosują sensownie wyrozumiałe zachowanie w danej
fazie.
Dla grupy docelowej pomocników część teoretyczna powinna
być bardzo zwięzła. Właściwsze są tutaj raporty, dokumenty
dźwiękowe lub filmowe, które przedstawiają historie życia,
przełom życia poprzez nadejście wymogu opieki i przeżycia
związane z pokonywaniem problemów.
Celem powinno pozostać uznanie i respektowanie
samodzielności i autonomii w kształtowaniu życia i
podejmowaniu decyzji, towarzyszenie młodym ludziom na ich
drodze.
Temat nadaje się też do włączenia w regularne toki kształcenia
zawodowego z zakresu opieki. Praktykanci w trzyletnim
kształceniu z zakresu opieki potrafią lepiej powiązać i
zrozumieć podstawy teoretyczne. Potrafią na podstawie
sytuacji życiowych oszacować aspekty integracji/pokonania
problemów i/lub autonomiczne zakresy decyzji. Mogą za
pomocą wywiadów lub opisu przypadków ocenić rozwój
osobowości i integracji na bazie przewlekłych schorzeń lub
następstw wypadków.
Moduł ten może też zostać wykorzystany jako 1-3 dniowe
szkolenie dla opiekunów dyplomowanych.
Obok poniższych specyficznych wskazówek do metodycznej
i dydaktycznej realizacji tego modułu, do dyspozycji
uczestników
są także wskazówki z podręcznika
dydaktycznego, obowiązujące dla wszystkich modułów.

Zalecenia do kształtu
lekcji

Wstęp
Przedstawienie przypadku, dyskusja, ustanowić osobisty
stosunek do tematu
Opracowanie
Przekazywanie teorii (na przykład referat, rozmowa lekcyjna)
Praca na przypadku,
Poszukiwania w sieci, względnie inne źródła literatury dla
chorób przewlekłych, ich leczenie i prognoza
Praca w grupie/małej grupie i prezentacja
Utrwalenie
sporządzenie mapy myśli, zbieranie pytań do wywiadu
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Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki
 Wskazówki do zadań
nauczania

Zadanie transferowe
prowadzić rozmowę z osobą dotkniętą chorobą i/lub członkiem
rodziny o początku, następstwach i przeżywaniu zmiany
poprzez wystąpienie wymogu opieki.
 Opiekuńcze
towarzyszenie
osobom
młodym
z przewlekłymi chorobami i następstwami wypadków


Hospitacja w służbie społecznej dla rozpoznania
społecznych możliwości wsparcia długotrwałej opieki

Zadanie nauczania w praktyce: sporządzić opis przypadku,
opisać pielęgnacyjne i społeczne wsparcie
Zakończenie modułu

Sprawdzian grupowy, na przykład praca w dwójkach
(przedstawienie opracowania przypadku)

Literatura

Juliet Corbin und Anselm Strauss (2004): Weiterleben lernen.
Bern (Hans Huber Verlag)
Birgit Gerwin und Regina Lorenz-Krause (Hg.)(2005): Pflegeund Krankheitsverläufe aktiv steuern und bewältigen. Münster
(LIT- Verlag)
www.Awmf.org - Leitlinien für die Medizinische Versorgung,
Patienteninformationen
zu
Krankheitsbildern,
Versorgungsbedarf

Moduł II
Wzmocnienie profesjonalnej roli
- Kształtowanie stosunków i sytuacji w rozmowie Zakres: 32 do 40 jednostek lekcyjnych

1 CP

Typ modułu
Poziom ERK
Warunki przyjęcia

Podmiotowe szczególne kwalifikacje
2
Podstawy prowadzenia rozmów
Patrz ramy uzasadnienia

Możliwość kontynuacji

Moduł IV (ERK 3)

Opis modułu

Moduł porusza temat stosunku ról i poziomu relacji pomiędzy
opiekunem a młodą osobą wymagającą opieki.
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Szczególnie w opiece nad osobami młodymi szczególną rolę
zajmuje rozmowa. Często ewoluuje przyjazne „ty”.
Zainteresowanie udziałem w życiu drugiego człowieka jest
silniejsze niż w zwyczajnych relacjach opiekuńczych.
Ponadto istnieją wywołane chorobą zmiany w komunikacji, od
rozumienia mowy po umiejętność mówienia, np. w wyniku
zmian neurologicznych. Ten moduł podkreśla problematykę
tych zmian i pokazuje alternatywne metody komunikacji.
Refleksja nad własną rolą opiekuńczą jest ćwiczona i
kultywowana, aby zapobiegać powiązaniom i wygórowanym
oczekiwaniom.
Ten moduł ma przyczynić się do rozbudowy własnych
potencjałów w prowadzeniu rozmów.
W tym module w ramach całego projektu następuje
zorientowanie na następujące nadrzędne kompetencje
uczestników:
 Chronić autonomię podopiecznego
 Reflektować i wykazywać własne profesjonalne zrozumienie
roli
 Niemoc / bliskość-dystans / obciążenia
 Traktować podopiecznego w sytuacji opiekuńczej z empatią,
szacunkiem, akceptacją
 Przejąć odpowiedzialność za własne uczenie się
Kompetencje działania

Wyniki nauczania

Uczestnicy stosują rozmowę, jako podstawę do ustalenia
zapotrzebowania opiekuńczego i kreują pełną zaufania
płaszczyznę relacji jako warunkiem udanej i celowej rozmowy.
Uczestnicy potrafią reflektować kontakt z podopiecznym,
oceniać skutki własnego zachowania w sytuacjach rozmowy i
identyfikować w nich wzorce relacji.
Wiedza
Uczestnicy …
 Rozpoznają zmiany w podejmowaniu kontaktu powstałe w
wyniku psychicznych / psychiatrycznych diagnoz, takich jak
np. stwardnienie rozsiane, udar lub choroby neurologiczne w
wyniku wypadków.
 Posiadają podstawową wiedzę pozwalającą na rozróżnianie
ukierunkowanych
obserwacji
od
subiektywnych
i
selektywnych doznań, rozróżniają pomiędzy obserwacją a
percepcją.
 Znają różnicę pomiędzy opisem a oceną oraz są świadomi
bliskości myślenia.
Umiejętności
Uczestnicy …

44

Zmodularyzowana koncepcja edukacyjna „Opieka nad osobami młodymi“ – Projekt programu
Erasmus „Opieka nad osobami młodymi”
 Dopasowują formę kreowania relacji indywidualnie do
potrzeb podopiecznego.
 Rejestrują sygnały niewerbalne, obserwują je i reagują
odpowiednio poprzez przekazanie ich do odpowiedzialnego
specjalisty.
 Kreują
sytuacje
rozmowy
na
podstawie
zoperacjonalizowanych kryteriów.
 Stosują obserwację jako podstawę stwierdzania potrzeby
opieki.
 Opracowują kryteria dla obserwacji i stosują je odpowiednio
do sytuacji.
 Stosują zasady rozmowy zorientowanej na osobę, na tle
modelu komunikacji (dla Niemiec: Carl Rogers i Friedemann
Schulz von Thun) oraz nazywają granice stosowania dla tej
grupy docelowej.
Postawa
Uczestnicy …
 Traktują poważnie podopiecznych w ich sytuacji życiowej
orz pomagają opracowywać w ramach rozmowy
rozwiązania zorientowane na potrzeby.
 W sytuacjach rozmowy działają autentycznie.
 Reflektują własne dobre i złe samopoczucie w konkretnych
sytuacjach rozmowy.
 Rozpoznają własne granice w kontekście z poszczególnymi
podopiecznymi i proszą o wsparcie.
Komentarz dydaktyczny

Zalecenia do kształtu
lekcji

Przedstawione tu tematy i metody można stosować w różnych
grupach docelowych.
Obok poniższych wskazówek odnośnie metodologii i dydaktyki
w danym module, do dyspozycji wykładowcy są wskazówki
znajdujące się w podręczniku dydaktycznym.
Wprowadzenie
Praca indywidualna: osobiste cele uczenia się, tablica i karty
moderacji, metaplan, barometr nastrojów, mapa myśli
(sortowanie nowych treści), przykład filmowy (humorystyczny),
przypomnienie sytuacji z życia codziennego
Percepcja i komunikacja:
Orientacja na planie miasta: porozumienie odnośnie celów dla
krótkiej wycieczki, ćwiczenie percepcji i obserwacji, dyskusja,
interakcja, gra na role
Jakość komunikacji / szacunek / wysyłanie przekazów:
Input z wizualizacją + kopia dla uczestnika,
film (Loriot: „Jajko jest twarde“)
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Transfer do życia codziennego, realizacja z pytaniami,
ćwiczenie z partnerem,
Ćwiczenia w grupie i ustrukturyzowana refleksja
Słuchanie/sprzężenie zwrotne:
Ćwiczenie w parach 3-stopniowe, karty sprzężenia zwrotnego
do pogłębienia pracy plakatowej („4 strony wiadomości“)
Zadanie praktyczne: sporządzić protokół z rozmowy
(Verbatim),
analiza
zadania
praktycznego:
teatr
improwizacyjny, refleksja
Relacje społeczne:
Praca z obrazem nieruchomym, pozycje wobec siebie w
pomieszczeniu
Komunikacja niewerbalna:
Obserwacja mowy ciała, dopasowanie (pacing), raport,
obserwowanie mimiki i gestów, bliskość i dystans,
Zadanie praktyczne: obserwacja i opisywanie percepcji i
niewerbalnej komunikacji w zawodowej codzienności, analiza
zadania praktycznego z metaplanem
Samodoświadczenie: „Age Man“ („kombinezon starości“)
Utrwalenie
Praca na przypadku z rejestracją video, praca metodą
Mumbling-Group, stosowanie na przykładach w codziennej
pracy zawodowej, dyskusja z wizualizacją, wyjaśnienie pytań,
metoda Blitzlicht/ „szyba runda“ jako podsumowanie, metoda 6
kapeluszy (de Bono)
Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki
 Wskazówki do zadań
nauczania
Zakończenie modułu

Literatura

Sporządzić protokół (Verbatim) z rozmów w ramach czynności
praktycznych i przeanalizować w grupie.
Towarzyszenie w sytuacjach rozmowy w codziennej opiece
oraz dokumentacja szczególnych kwestii zgodnie z
opracowanymi punktami ciężkości w seminarium.
W ramach seminarium następuje opracowanie przypadku,
który dokumentowany jest kamerą video oraz wspólnie
analizowany zgodnie z zadanymi kryteriami.
Satir, Virginia (2011): Selbstwert und Kommunikation. Leben
lernen. Stuttgart ( Klett-Cotta-Verlag).
Schulz v. Thun (2010): Miteinander reden, Bd. 1+2. Reinbek
(rororo Verlag).
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Moduł III
Współdziałanie przy aktywizacji młodych osób wymagających opieki
Zakres: 32 do 40 UE
Typ modułu
Poziom ERK
Warunki przyjęcia
Możliwość kontynuacji
Opis modułu

1 CP
Praktyczny moduł transferowy
2
Patrz ramy uzasadnienia
Powstająca nagle i w młodym wieku potrzeba opieki może
prowadzić do spadku motywacji u młodych osób
wymagających opieki, niezależnie od istniejących lub
nieistniejących ograniczeń fizycznych. Z drugiej strony
ograniczenia fizyczne mogą prowadzić do tego, że te osoby
nie biorą już udziału w życiu społecznym, gdyż nie są w stanie
samodzielnie brać udział w tego rodzaju aktywnościach.
W tym module uczestnicy poznają różne przyczyny tego
problemu i opracują strategię jego rozwiązania, aby przy
współpracy ze specjalistami z różnych dyscyplin oraz z
podopiecznym, wspierać go przy uczestniczeniu w
aktywnościach oraz włączeniu do życia społecznego.
Powyższe następuje poprzez rozpoznanie samego problemu
oraz stosowanie możliwości motywacyjnych, kreowanie
indywidualnych przebiegów dnia, poznawanie różnych
możliwości aktywności, jak wycieczki, majsterkowanie, gry
towarzyskie, ale też możliwości wycofania się w
poszczególnych sytuacjach. Zaangażowanie pierwotnego
otoczenia społecznego podopiecznego jest tu tak samo
ważne, jak poznanie możliwości instytucji, która wspiera
podopiecznego.
W ramach całego projektu w szczególności rozpatrywane są
poniższe nadrzędne kompetencje dla uczestników:

Przejmowanie odpowiedzialności za działania
zawodowe

Ochrona autonomii podopiecznego

Reflektowanie i wykazywanie własnego zrozumienia
roli zawodowej

Niemoc / Bliskość-dystans / Obciążenie

Traktować podopiecznego w sytuacji opiekuńczej z
empatią, szacunkiem, akceptacją

Własne
czynności
planować,
strukturyzować,
wypełniać i ewaluować

Przejąć odpowiedzialność za własne uczenie się

Ekonomiczne obchodzenie się z zasobami
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Kompetencje działania

Wyniki nauczania

Uczestnicy podejmują czynności wspierające młodych
podopiecznych w ich samodzielnym życiu. Rozumieją
społeczną sytuację młodych podopiecznych, jako część ich
indywidualnego świata życiowego, który determinowany jest
osobistym i społecznym rozwojem. Rejestrują styl życia i
przyzwyczajenia, które mają znaczenie dla struktury przebiegu
dnia podopiecznego. Uczestnicy rozpoznają ich znaczenie dla
jakości życia oraz dla własnego poczucia bezpieczeństwa.
Uczestnicy oszacowują, jak zaangażować bliskich lub
rodziców i znają znacznie możliwej wzajemnej zależności.
Działają z zastosowanie koniecznej zawodowej bliskości i
dystansu i rozpoznają granice osobistej motywacji u
podopiecznego.
Rozpoznają, jakie dalsze zawody lub osoby działające należy
włączyć do działania.
Przy lukach w opiece domowej uczestnicy oferują usługi
wspierające, które zostały zaplanowane i delegowane przez
specjalistę. Konieczne okołodomowe czynności wykonują
samodzielnie. Razem z profesjonalnymi czynnościami kreują
aktywności dla i z podopiecznym. Wykonują indywidualne i
grupowe programy aktywności, oparte na planie opieki, np.
ofertę kulturalną i inne.
Wiedza
Uczestnicy …
 Opisują podstawy demograficznego rozwoju grupy
docelowej.
 Objaśniają czynniki społeczne, historyczne, kulturowe i
duchowe, które determinują świat życiowy młodych
podopiecznych.
 Nazywają szczególne warunki sytuacji życiowej i
mieszkaniowej osób wymagających opieki.
 Prezentują społeczną sytuację młodych podopiecznych w
społeczeństwie.
 Znają znaczenie społecznych i wirtualnych sieci dla tej
grupy docelowej.
 Uwypuklają znaczenie interakcji (opiekuńczej) w zakresie
gospodarstwa domowego oraz zakresie psychospołecznym.
Umiejętności
Uczestnicy …
 Wykorzystują zasoby sieci społecznych do celów działania
zawodowego.
 Negocjują środki w przebiegu dnia w celu wsparcia młodych
podopiecznych w ich samodzielnym prowadzeniu życia.
 Przejmują zadanie przy wykonywaniu indywidualnych
aktywności podopiecznych.

48

Zmodularyzowana koncepcja edukacyjna „Opieka nad osobami młodymi“ – Projekt programu
Erasmus „Opieka nad osobami młodymi”
 Objaśniają różne ćwiczenia w celu zwiększenia aktywności
oraz znają możliwości realizacji przebiegu dnia w środowisku
opiekuńczym i poza nim.
Postawy
Uczestnicy …
 Akceptują granice wydajności podopiecznego i dopasowują
do nich świadczenia wspierające.
 Respektują fakt, że oferty aktywności mogą być też
odrzucone.
 Rejestrują oznaki przeciążenia lub niedociążenia oraz
reagują na nie.
Komentarz dydaktyczny

Zalecenia do kształtu
lekcji

Pomocnicy mają uzyskać zdolności do współpracy ze
specjalistami w zakresie aktywizacji młodych podopiecznych.
Oszacowanie istniejących zdolności/zasobów, celów rozwoju i
koniecznych środków wsparcia leży zasadniczo po stronie
specjalistów. Pomocnicy mają realizować podstawowe zasady
„pomocy w samopomocy” i „opieki aktywizującej”.
Aktywizacja i współdecydowanie młodych podopiecznych ma
być włączone w kreowanie codziennej aktywności.
Równocześnie mają pomocnicy uzmysławiać sobie granice
zdolności do samopomocy i razem ze specjalistami
poszukiwać ofert rozwiązania problemu.
Obok poniższych wskazówek odnośnie metodologii i dydaktyki
w danym module, do dyspozycji wykładowcy są wskazówki
znajdujące się w podręczniku dydaktycznym.
Wprowadzenie
Burza mózgów, refleksja i dyskusja, prezentacja filmu
Opracowanie
Literatura fachowa, spotkanie i wywiad z opiekunami i/lub
młodymi podopiecznymi, praca w grupie, plenum
Aktywizacja mobilności
Opracowanie możliwych aktywności, przedstawienie i
używanie środków pomocniczych, trening mięśni, terapia
tańcem, ergoterapia, ćwiczenia fizyczne, Bobath i inne metody
wsparcia ruchu
Wymiana doświadczeń, praca na przypadku, prezentacja,
dyskusja
Aktywizacja społeczna
Praca w grupie, prezentacja, dyskusja, zajmowanie się
własnymi życzeniami odnośnie przebiegu dnia w dyskusji
grupowej, organizacja czasu wolnego: planowanie programu
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wycieczki, sporządzanie planu dnia i tygodnia, ćwiczenia
praktyczne.
Kooperacja i autonomia
Percepcja opiekuńcza, cele i potrzeby, przeciwstawienie
indywidualnych i sytuacyjnych uczuć, cele i potrzeby młodego
podopiecznego, wynegocjowanie wspólnego działania
Zadanie praktycznego transferu
Wywiad i opis przypadku
Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki
 Wskazówki do zadań
nauczania
Zakończenie modułu

Planowanie
i
wykonanie
indywidualnego
programu
aktywizacyjnego względnie środków wspierających w zakresie
psychologiczno-społecznym
Wypróbowanie realizacji na rozmowie o przypadku

Literatura

Pflege heute (2013): Pflegelehrbuch. München (Elsevier
Verlag)

Dokumentacja rozmowy o przypadku z zadania uczenia się

Ferguson, Jan (2001): Asertywnosc doskonala. Poznan
(Rebis) Harwas-Napierala, Barbara u. Janusz Trempala
(2000): Psycho- logia rozwoju czlowieka. Warszawa
(Wydawnictwo Naukowe PWN)
Kiwerski, Jerzy (2005): Rehabilitacija medyczna. Warszawa
(Wy- dawnictwo Lekarskie PZWL)
Mika (1987): Psychologia spoleczna. Warszawa
Janus, Katarzyna (2006):
Warszawa (Buchmann)

Pedagogika

i

psychologia.

Tobiasz-Adamczyk, Beata (2000): Wybrane elementy
sociologii zdrowia i choroby. Krakow (Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagellon- skiego)

Moduł IV.a
Osobowość i pielęgnacja ciała młodych osób wymagających opieki - tutaj:
- w powiązaniu z seksualnością, intymnością i komunikacją Zakres: 32 bis 40 jednostek lekcyjnych

1 CP
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Typ modułu
Poziom ERK
Warunki przyjęcia

Praktyczny moduł transferowy
2
Patrz ramy uzasadnienia

Możliwość kontynuacji

Moduł IV.b

Opis modułu

Młode osoby wymagające opieki są zarówno w opiece
ambulatoryjnej, częściowo stacjonarnej jak również w
stacjonarnej szczególnym wyzwaniem. Obok wsparcia
rehabilitacyjnego, medycznego i pielęgnacyjnego ważnym jest,
aby dla tych ludzi wypracować nową perspektywę życia.
Często nagłe przełomy w życiu powodowane wypadkiem lub
chorobą strącają daną osobę w głębokie kryzysy życiowe.
Współpracownicy w kontakcie z osobami wymagającymi
opieki, są zarówno pomocnikami, osobami zaufanymi jak i
doradcami. Często są oni jedynymi osobami do kontaktu i w
ten sposób może dojść do projekcji uczuć, tęsknot, frustracji
itd. na personel opiekuńczy. Projekcja ta może być także
natury seksualnej. W pojedynczych przypadkach może nawet
dojść do tego, że ludzie wymagający opieki pragną spełnienia
swoich normalnych seksualnych potrzeb w ramach działań
pielęgnacyjnych.
Poprzez zarówno fizyczną jak też emocjonalną bliskość
pomiędzy opiekunem a podopiecznym z jednego przedziału
wiekowego jest czasem trudno rozróżniać pomiędzy pociągiem
emocjonalnym a sympatią. Mogą wystąpić tutaj dodatkowe
międzyludzkie obciążenia. Uczestników należy w tym module
przygotować do szczególnego podejścia do tej problematyki,
opracowania własnych granice ale także wskazać im
rozwiązania dla osób wymagających opieki.
Osoby wymagające opieki posiadają w większości w pełni
rozwiniętą osobowość, niezależnie od przyczyny ich potrzeby
opieki, chcą także swoją tożsamość wyrażać. Jest to
zauważalne
szczególnie
przy
żeńskich
osobach
wymagających opieki, często przy fryzurach, perfumach i
makijażu, odpowiednim stylu ubierania się lub szczególnych
ozdobach. Także osoby płci męskiej wymagający opieki
podkreślają własną osobowość poprzez odpowiedni ubiór lub
sposób zachowania się. Tam gdzie osoby wymagające opieki
nie są w stanie samodzielnie lub adekwatnie tych rzeczy
zrobić, uczestnicy tego modułu powinni wykazać się
otwartością, zrozumieniem i wsparciem.
W ramach projektu w tym module bierze się pod uwagę przede wszystkim
następujące nadrzędne kompetencje dla uczestników:

Przejąć odpowiedzialność za działanie zawodowe
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Chronić autonomię osoby wymagającej opieki



Reflektować i wykazywać własne profesjonalne zrozumienie ról



Niemoc / bliskość-dystans /obciążenia



Podczas opieki podchodzić do osób wymagających opieki z
empatią, szacunkiem, akceptacją



Przejąć odpowiedzialność za własną naukę

Kompetencje działania

Uczestnicy współdziałają przy wsparciu samodzielnego życia
młodych osób wymagających opieki. Znają podstawowe
psychologiczne potrzeby, postrzegają też normalność potrzeb
seksualnych osoby dorosłej. Znają możliwości, aby znaleźć
sensowne rozwiązania dla spełnienia tych potrzeb (na przykład
okazja do spotkania, sytuacje ciszy, rozgraniczone okresy
czasu).
Uczestnicy poznają ich znaczenie dla jakości życia i dla
własnej potrzeby bezpieczeństwa i zadowolenia osoby
wymagającej opieki.
Akceptują tożsamość osoby wymagającej opieki i wspierają ja
swoim zachowaniem. Oceniają w jaki sposób osoby bliskie lub
rodzice muszą być włączone do opieki i znają znaczenie
możliwej wzajemnej zależności.
Uczestnicy realizują swoje działania z konieczną profesjonalną
bliskością i dystansem.

Wyniki nauczania

Wiedza
Uczestnicy wiedzą jak …
- Identyfikować różne wymiary pojęcia seksualności.
- Postrzegać somatyczne potrzeby seksualne jako normalne i
odgraniczać się emocjonalnie od potrzeb osób wymagających
opieki.
- Uwzględniać fizyczne i psychospołeczne zmiany młodych
ludzi podczas dojrzewania i wieku dorosłego.
- Rozpoznać somatyczne reakcje jako normalne reakcje na
manualną stymulację i przyporządkować ją odpowiednio w
kontekście działań pielęgnacyjnych.
- Opisać własne granice w podejściu do seksualności innych
osób.
- Wymienić możliwości dla asystowania w spełnieniu potrzeb
seksualnych osób wymagających opieki, którzy nie
przekraczają swoich granic (na przykład nastawienie
odpowiednich programów w mediach dostarczających
rozrywki, tworzenie przestrzeni i czasu na spełnienie potrzeb
przez osoby trzecie itd.)
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- Rozumieć intymność młodych ludzi wymagających opieki
jako przestrzeń chronioną i osobistą oraz porównać je ze
swoimi wymaganiami.
- Postrzegać ozdoby, fryzurę, szminkę i inne rzeczy jako
możliwości wyrażania tożsamości.
Umiejętności
Uczestnicy potrafią …
- Podchodzić z wyczuciem i ze zrozumieniem do potrzeb i
nawyków osób wymagających opieki.
- Zdawać relację z obserwacji i z rozwoju w interdyscyplinarnej
wymianie jak również w raporcie z opieki w formie ustnej i
pisemnej.
- W stosunkach z ludźmi wymagającymi opieki stawiać
wyraźne granice wobec siebie samego we własnej
profesjonalnej roli.
- Wspierać osoby wymagające opieki w realizacji form
wyrażania ich osobowości w odniesieniu do ubioru itd.,
w ramach tożsamości jako mężczyzna lub kobieta.

Komentarz dydaktyczny

Nastawienie / Postawa
Uczestnicy potrafią …
- Akceptować różne formy wyrażania osobistej tożsamości
nawet jeśli są inne niż własne.
- Postrzegać własne granice i nazywać je w stosunku do ludzi
wymagających opieki.
- Korzystać z okazji do wymiany poglądów i porady także
w kwestii własnych obciążeń w wyniku potrzeb osób
wymagających opieki.
Pomocników opiekunów należy tutaj wyczulić na ciepły i
taktowny dotyk w sytuacjach opieki bliskiej ciału, jak na
przykład pielęgnacja ciała. Jednocześnie powinni wnosić do
komunikacji i interakcji swoje własne przeżycia i
doświadczenia związane z dotykiem ciała. Własne nastawienia
do dotyku ciała powinny być w ramach nauczania brane pod
uwagę i odzwierciedlane. Służą do tego takie pytania jak:
- Bliskość i dystans – kto może mnie gdzie dotykać?
Własna
historia
–
doświadczenia
przyjemnych
i nieprzyjemnych dotyków
- Jakość dotyków
- Jasny podział pomiędzy działaniem w zakresie
opieki i działaniem o konotacji seksualnej.
Poza tym powinno być respektowane prawo młodych ludzi do
wyrażania ich indywidualności poprzez pielęgnację ciała,
ozdobę ciała, wybór ubioru i wygląd zewnętrzny. Do tego
nadają się dyskusje na przykład za pomocą obrazu, dźwięku
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lub dokumentacji filmowej, na temat wypowiedzi i ekspresji
młodych osób wymagających opieki.
Temat nadaje się ewentualnie też do 1-3 dniowego szkolenie
dla pracowników specjalistycznych.
Obok
poniższych
specyficznych
wskazówek
dla
metodycznego i dydaktycznego przeprowadzenia modułu, do
dyspozycji uczestników są ważne dla wszystkich modułów
wskazówki podręcznika dydaktycznego.
Zalecenia do kształtu
lekcji

Wstęp
Własne doświadczenie z dotykiem – anonimowe odpytanie i
dyskusja, rozmowa w milczeniu (burza mózgów na plakatach),
wideo-/prezentacja
krótkich
filmów
o
warunkach
środowiskowych i społeczno-kulturowych w różnych krajach,
pokaz wywiadu wideo
Opracowanie
Referat względnie wypracowanie z literatury fachowej, referat
opiekunów i dotkniętych chorobą/członków rodziny, praca w
grupie, prezentacja, dyskusja,
gra ról w odniesieniu do sytuacji/pantomimy/dramat
psychologiczny
Tworzenie emocjonalnych dojść 

Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki
 Wskazówki do zadań
nauczania

Praktyczne doświadczanie jakości dotyku, akceptacja samego
siebie i refleksja nad sobą – poznać własną chorobę i być jej
świadomym, ćwiczenie bliskość-dystans, opracowanie kart
obrazowych/roboczych, eksperymenty z alternatywnymi
metodami pielęgnacji ciała w ćwiczeniach praktycznych
Wspólne omówienie przypadku  wspólne i zreflektowane
omówienie przypadków problematycznych
Utrwalenie
Praca w grupie/ praca w parach: rozmowy o przypadkach – i
znalezienie wspólnych rozwiązań w małych grupach,
utworzenie łańcuchów działań dla oferty pielęgnacji ciała
(przygotowanie-realizacja-utrwalenie)
Zadanie praktyczne
Zapytanie współpracowników o ich doświadczenia
Możliwe
zadania
uczenia
się w
zastosowaniu
praktycznym:
a) Opis przypadku młodej osoby wymagającej opieki
i sporządzenie łańcucha działań dla oferty pielęgnacji
ciała;
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b) Zlecenie obserwacji ciała, sporządzenie łańcucha
działań dla sytuacji w praktyce → ocena na plenum
Zakończenie modułu

Refleksja rozmowy ze współpracownikami poprzez pisemną
dokumentację
alternatywnie: praca pisemna na temat, analiza łańcucha
działania

Literatura

http://ethiknetzwerkaltenpflege.de/media/downloads/1.%20Vortrag%201%20%20Intimit%C3%A4t%20und%20Sexualit%C3%A4t%20%20mit%20Folienhinweisen.pdf
Pflege heute (2013): Pflegelehrbuch. München (Elsevier
Verlag) MENCHE, Nicole (2012): Biologie, Anatomie,
Physiologie. München (Elsevier)
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Moduł IV.b
Osobowość i pielęgnacja ciała młodych osób wymagających opieki – tutaj: w
powiązaniu z odżywianiem i trawieniem
Zakres: 32 do 40 jednostek lekcyjnych
Typ modułu
Poziom ERK
Warunki przyjęcia
Możliwość kontynuacji
Opis modułu

1 CP

Praktyczny moduł transferowy
3
Ukończony moduł IV.a
Patrz ramy uzasadnienia
W życiu młodych ludzi jedzenie, picie i wydalanie odgrywają
zupełnie inne role niż może to mieć miejsce w podeszłym
wieku. Przy jedzeniu i piciu należy zwracać uwagę nie tylko na
zaspokojenie podstawowej potrzeby ale także na
przyjemności, osobiste zamiłowania lub nawet decyzje
żywieniowe (na przykład wegetarianie).
W tym module uczestnikom przekazana zostaje specyfika tego
tematu w świecie życia osób młodych wymagających opieki.
Otrzymują oni zasadniczą wiedzę o znaczeniu odżywiania,
procesach trawienia i ich wsparciu. Mówi się tutaj o
możliwościach radzenia sobie ze wstydem. Uczestnikom
przekazuje się wiedzę o istotnych formach żywienia dla
różnych chorób, standardach opiekuńczych zapobiegających
problemom trawienia, środkach pomocniczych przy wydalaniu.
Dodatkowo zajmują się pytaniami dotyczącymi własnej sytuacji
psychicznej w kontaktach z podopiecznymi. Szczególnie u
młodych klientów istnieje możliwość, że jedzenie i picie odbywa
się przy okazji codziennych czynności i jest zależne od
otoczenia i osób w otoczeniu. Jest to ważne szczególnie we
wspólnotach i grupach. W różnych społeczeństwach jedzenie i
picie ulega modom czy wpływowi czasów. Może to prowadzić
do niezdrowego odżywiania się i spożywania tzw. „jedzenia
śmieciowego”.
Wydalanie jest z reguły bardziej intymne a uzależnienie od
innych wywołuje poczucie wstydu. Występuje tutaj
powściągliwość w proszeniu o pomoc i z tego wynikające
problemy somatyczne trawienia, np. zatwardzenie czy
biegunka.
Przyczyny wymogu opieki jak choroby przewlekłe lub rany
układu trawienia mogą prowadzić do nagłych lub pełzających
zaburzeń, aż do zatrzymania procesu trawienia.
W tym module przekazuje się uczestnikom delikatność tego
tematu w świecie osób młodych wymagających opieki.
Uczestnicy uzyskują podstawowe informacje o znaczeniu
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odżywiania, procesów trawienia oraz ich wsparciu. Omawia się
możliwości radzenia sobie ze wstydem.
Uczestnicy dowiedzą się o istotnych formach żywienia dla
różnych chorób, standardach żywieniowych w celu
zapobiegania problemom trawiennym oraz o środkach
pomocniczych przy wydalaniu.
Dodatkowo zajmą się kwestią własnej sytuacji psychicznej
w kontakcie z podopiecznym z takim zapotrzebowaniem.
W ramach projektu w tym module bierze się pod uwagę przede wszystkim
następujące nadrzędne kompetencje dla uczestników:
- Przejąć odpowiedzialność za działanie zawodowe
- Chronić autonomię osoby wymagającej opieki
- Reflektować i wykazywać własne profesjonalne zrozumienie ról
- Niemoc / bliskość-dystans /obciążenia
- Podczas opieki podchodzić do osób wymagających opieki z
empatią, szacunkiem, akceptacją
- Przejąć odpowiedzialność za własną naukę
- Higieniczne działanie i myślenie realizować w różnych kontekstach
- Planować, strukturalizować, wykonywać i ewaluować własne
działanie
- Gospodarnie zarządzać zasobami
- Intymność i seksualność swoją i obcą traktować z refleksją

Kompetencje działania

Uczestnicy rozumieją zachowanie samodzielności i
samoopieki podopiecznych jako główne zadanie działania
pielęgnacyjnego. Rozpoznają znaczenie samodzielności
w stosunku do indywidualnego kształtowania przebiegu dnia.
Znają szczególny stosunek do ciała osób wymagających opieki
i podchodzą do tego z wyczuciem.
Rozumieją zależności fizjologiczne pomiędzy przyjmowaniem
pokarmów i płynów a wydalaniem oraz ich wpływ na dobrostan
i jakość życia. Obserwują możliwe ograniczenia i zasoby
w zachowaniu żywieniowym i wydalaniu.
Wspierają osoby wymagające opieki aby kompensować
deficyty samoopieki przy wydalaniu. Za pomocą środków
profilaktycznych zapobiegają ryzykom. Łączą indywidualne
potrzeby żywieniowe
podopiecznego z sensownymi i
wspierającymi trawienie formami potraw.
Podczas realizacji wszystkich środków chronią szczególnie
strefę intymną młodego człowieka wymagającego opieki.
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Podczas opieki nad osobą w równym wieku rozpoznają własne
granice obciążeń i proszą o pomoc przy pracy.
Wyniki nauczania

Wiedza
Uczestnicy…
- Opisują konsekwencje ograniczonej autonomii wydalania
osób młodych wymagających opieki w stosunku do
postrzegania samego siebie i swojego ciała.
- Opisują fizjologiczne zależności pomiędzy przyjmowaniem
pokarmów i płynów a wydalaniem.
- Identyfikują formy pokarmów, które zakłócają uregulowane
wydalanie i porównują formy pokarmów, które wspierają
wydalanie przy zaburzeniach somatycznych.
- Nazywają środki profilaktyczne aby przeciwdziałać
zagrożeniom w kontekście zaburzeń trawienia.
- Prezentują różne metody wspomaganego przyjmowania
pokarmów jak np. papki, asysta przy przyjmowaniu pokarmów,
korzystanie ze specjalnych sztućców.
- Objaśniają wpływ uregulowanego wydalania na dobrostan.
- Nazywają możliwe ryzyka procesu wydalania i biegunki.
- Postrzegają własne obciążenia podczas opieki nad
podopiecznym w podobnym wieku i nazywają potrzebę
wsparcia.
- Dostrzegają znaczenie indywidualnej kultury jedzenia
w kontekście społecznym.
Umiejętności
Uczestnicy…
- Integrują środki pomocnicze w celu wsparcie
niesamodzielnego przyjmowania pokarmów.
- Obserwują zachowanie przy jedzeniu i stan żywieniowy
młodej osoby wymagającej opieki.
- Modyfikują we współpracy ze specjalistami plan jedzenia w
celu wsparcia zdrowego trawienia.
- Rejestrują indywidualne potrzeby i wstyd oraz podejmują
środki w celu ochrony sfery prywatnej.
- Tworzą za pomocą wyczulonego traktowania sytuację pełną
zaufania.
- Przeprowadzają środki profilaktyczne przeciw zaparciom
wedle instrukcji oraz dokumentują odchylenia wydalania jak
zaparcie czy biegunka.
- Stosują środki pomocnicze przy inkontynencji.
Nastawienie / Postawa
Uczestnicy…
- Rozpoznają potrzeby w stosunku do potraw i napojów.
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- Zachowują sferę intymną podopiecznego.
- Są świadomi znaczenia regularnego wydalania dla jakości
życia.
- Są świadomi znaczenia obserwacji wydalania.
- Uwzględniają intymność przy wydalaniu i jej omawianie przy
działaniach opiekuńczych.
- Radzą sobie ze wstydem i wstrętem w związku z wydalaniem.
- Rozpoznają własne obciążenia w radzeniu sobie z
problemem osoby wymagającej opieki i korzystają z
możliwości wsparcia w zespole interdyscyplinarnym.
- Realizują swój wpływ w ramach porad dla osoby wymagającej
opieki.
Komentarz dydaktyczny

Obok perspektywy profesjonalnej („zdrowe odżywianie”)
należy respektować indywidualność i samostanowienie osoby
młodej wymagającej opieki przy kompletowaniu jadłospisu.
Pomocnicy mają posiadać zdolności do rozpoznawania
potrzeb podopiecznych, względnie odnajdywać rozwiązania
kompromisowe pomiędzy „zdrowym” i „smacznym”.
Pomocnik powinien traktować wydalanie z szacunkiem a
poczucie wstydu respektować. Wskazówki co do wstydu i jak o
nim mówić można uzyskać np. z rozmów o danym przypadku.
Celem jest opracowanie wsparcia przepełnionego szacunkiem.
Obok poniższych specyficznych wskazówek co do
metodycznego i dydaktycznego kształtowania modułu, w
podręczniku dydaktycznym znajdują się wskazówki właściwe
dla wszystkich modułów.

Zalecenia do kształtu
lekcji

Wstęp: zdjęcia/obrazy/filmy „jedzenie – zdrowe albo
smaczne?!“,
własne
doświadczenia
do
nawyków
żywieniowych, środowisko i warunki społeczno-kulturowe
jedzenia.
Opracowanie: praca w zespołach do piramidy żywieniowej.
Odwiedziny w odpowiedniej instytucji z przedstawieniem
środków pomocniczych do przyjmowania pokarmów
(alternatywnie wizyta w domu z funkcją opiekuńczą, który
korzysta z takich środków pomocniczych).
Wizyta u dietetyka w instytucji opiekuńczej (kuchnia domowa,
kuchnia szpitalna) w celu poznania różnych form pokarmów.
Opracowanie i wizualizacja różnych środków profilaktycznych
dotyczących wydalania.
Wymiana zdać w seminarium o własnym wstydzie w kontakcie
z wydalaniem.
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Zabezpieczenie: Potrzeby żywieniowe i oferty w opiece nad
osobą młodą – kreować zdrowe i dobre posiłki.
Zadanie praktyczne: pomoc przy przyjmowaniu pokarmów –
w sposób przyjemny i zorientowany na osobę – przedstawić
sprawozdanie i ocenić, napisać łańcuch czynności.
Pomoc przy wydalaniu: zgodnie z instrukcją lub wspomagana.
Wykonanie profilaktyki związanej z odżywianiem/wydalaniem,
sporządzenie łańcucha czynności.
Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki
 Wskazówki do zadań
nauczania
Zakończenie modułu

Towarzyszenie specjalistom w polu pracy opieki nad osobami
młodymi.
Wspieranie
specjalistów
przy
realizacji
środków
profilaktycznych.
Zadanie
nauczania:
opisać
sytuację
żywieniową
podopiecznego w polu działania; opisać istotne środki
wsparcia normalnego trawienia
Dokumentacja sytuacji żywieniowej osoby wymagającej opieki.
Sprawdzian/test wyboru dot. anatomii/fizjologii, diagnoza,
problemy, profilaktyka.
Sporządzenie łańcucha czynności dla sytuacji opiekuńczej w
opiece nad młodą osobą wraz z wsparciem przyjmowania
pokarmu.
Sporządzenie łańcucha czynności dla sytuacji opiekuńczej
w opiece nad młodą osobą wraz z wsparciem wydalania.

Literatura

Handlungskompetenzen teilweise dem Modulhandbuch für
die einjährige Altenpflegehilfeausbildung in NRW, LB 1 – PM
1 – ME 1-3 (Hundenborn, G. & Knigge-Demal, B. 2011)
entliehen.
Pflege heute (2013): Pflegelehrbuch. München (Elsevier)
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Moduł V
Przejmowanie zadania asystenta w sytuacjach kryzysowych
Zakres: 32 do 40 jednostek lekcyjnych
Typ modułu
Poziom ERK
Warunki przyjęcia

Możliwość kontynuacji
Opis modułu

1 CP

Moduł bazowy
2
Ukończony kurs pierwszej pomocy (16 jednostek lekcyjncyh =
ERK 2)
Patrz ramy uzasadnienia
Młodzi ludzie wymagający opieki, którzy doświadczają
wsparcia w strukturze zaopatrzenia osób starszych, wykazują
obok swoich istotnych ograniczeń także inne nagłe medyczne
lub psychiczne symptomy, wywołane wymaganiem opieki i
będące skutkiem tego stanu. W wielu przypadkach zmienia się
osobowość tej osoby. Często choroba staje w centrum życia i
rodzina lub też opiekunowie powinni w miarę możliwości od
razu reagować na zmiany lub kryzys.
W ambulatoryjnym lub stacjonarnym życiu codziennym
opiekunowie nie zawsze są jednak dostępni. Aby nie było to
dla pracowników obciążeniem (bezsilność) moduł ten
przekazuje zasadnicze wiadomości, aby dobrze ocenić (nagłe)
medyczne przypadki i odpowiednio reagować. Obok wiedzy o
metodach diagnozy i wykorzystywaniu pierwszej pomocy wraz
z posługiwaniem się diagnostycznymi środkami pomocniczymi
w centrum zainteresowania stoją w tym module ćwiczenia w
radzeniu sobie z nagłymi przypadkami medycznymi jak też
refleksja nad własną rolą w ramach całościowej opieki
medycznej.
W ramach projektu w tym module brane są pod uwagę w szczególności
poniższe nadrzędne kompetencje uczestników:
- przejmowanie odpowiedzialności za działanie zawodowe
- bezsilność / bliskość-dystans / obciążanie
- empatyczne, pełne szacunku, akceptujące
podopiecznego w sytuacjach opiekuńczych

podejście

do

- higieniczne działanie i myślenie w różnych kontekstach
- planowanie, strukturalizowanie,
własnych czynności

wykonywanie

i

ewaluacja

- przejmowanie odpowiedzialności za własne uczenie się
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- ekonomiczne podejście do zasobów

Kompetencje działania

Wyniki nauczania

Uczestnicy potrafią właściwie oszacować zasadniczy potencjał
ryzyka dla klientów w sytuacjach wyjątkowych i nagłych,
mierzyć parametry życiowe bez lub z pomocą środków
pomocniczych oraz podejmować odpowiednie środki. W
uzupełnieniu do wyników nauczania z poprzedzającego kursu
pierwszej pomocy uczestnicy są w stanie przeprowadzić dalej
idące środki diagnostyczne, w szczególności są w stanie
udzielić pomocy w nagłych przypadkach.
Są świadomi znaczenia środków zapobiegawczych w stosunku
do cukrzycy i zakrzepów, potrafią wybrane środki
zapobiegawcze pewnie zastosować.
Równocześnie uczestnicy są w stanie rozpoznać szczególne
potrzeby podopiecznych w sytuacjach kryzysowych oraz
podjąć wspólne kroki po konsultacji z zespołem
interdyscyplinarnym.
Wiedza
Uczestnicy …
- Objaśniają znaczenia funkcji życiowych jako wyrazu funkcji
podstawowych życia oraz interpretują odchylenia od normy.
- Znają prawne i higieniczne warunki ramowe co do obsługi
nieinwazyjnych medycznych środków pomocniczych.
- Posiadają podstawową wiedzę o funkcji serca i jej znaczenia
dla ciśnienia i krążenia.
- Ustalają warunki pomiaru ciśnienia krwi.
- Lokalizują możliwe źródła błędu przy pomiarze ciśnienia krwi.
- Uwzględniają synkopy ze strony układu wegetatywnego przy
wszystkich czynnościach codziennych (szczególnie przez
opróżnianie) jako możliwą reakcję na komplikacje. c
- Rozpoznają ryzyka zakrzepów wynikające z zaburzeń
krążenia wskutek przewlekłej choroby.
- Właściwie oszacowują znaczenie cukrzycy jako dodatkowego
obciążenia dla podopiecznego.
- Nazywają wskazania do pomiaru cukru we krwi
- Identyfikują szczególne zmiany przemiany materii u osób
przewlekle chorych z cukrzycą.
- Znają znaczenie dodatkowej pomocy w sytuacjach nagłych
i znają numery telefoniczne odpowiednich instytucji.
Umiejętności
Uczestnicy …
- Opisują funkcje środków pomocniczych: ciśnieniomierz,
stetoskop, termometr, urządzenie do pomiaru cukru we krwi.
- Demonstrują fachowe użycie tych środków.
- Przeprowadzają w sytuacjach nagłych podstawową
diagnostykę za pomocą tych środków.
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- Podejmują podstawowe czynności pierwszej pomocy zgodnie
z aktualnymi standardami.
- Rozpoznają fizykalne prawa ciążenia związane z układem
krążenia.
- Uzasadniają środki zapobiegania zakrzepom.
- Właściwie wybierają możliwości ułożenia podopiecznego w
celu zapobiegania zakrzepom.
- Właściwie stosują instrumenty pomiarowe dla rajstop
przeciwzakrzepowych.
- Właściwie zakładają rajstopy przeciwzakrzepowe.
Nastawienie / Postawa
Uczestnicy …
- Ewaluują wyniki pomiaru ciśnienia i wnioskują podjęcie
odpowiednich reakcji.
- Rozpoznają wartości graniczne tętna, ciśnienia, temperatury
ciała i ich przekroczenie oraz wnioskują podjęcie odpowiednich
środków.
- W sytuacjach nagłych wkraczają zdecydowanie i roztropnie.
- Obserwują zmiany następujące po zastosowaniu środków i je
dokumentują.
- Są wyczuleni na obawy i troski podopiecznych.
- Nazywają i reflektują własne uczucia po sytuacjach
zagrożenia oraz rozpoznają konieczność dalszej pomocy z
zewnątrz.
- Przestrzegają znaczenia bycia godnym zaufania, aby
zredukować obawy podopiecznego.
- Oszacowują własne obciążenia i podejmują odpowiednie
środki.
Komentarz dydaktyczny

Zależnie od podstawy prawnej w danym kraju pomocnicy mogą
przejmować
część
czynności
pielęgnacyjnych
i
obserwacyjnych w sytuacjach kryzysowych. Rodzaj i zakres
szkolenia zależy więc od posiadanej już wiedzy i wymagań
prawnych.
Moduł można uzupełnić o treści dotyczące metod
opiekuńczych zależnie od prawnych wymagań danego kraju.
Należy jednakże rozróżnić zadania specjalistyczne od
pomocniczych, zgodnie z danym systemem zdrowia.
Moduł można także wykorzystywać jako osobne szkolenie dla
doświadczonych pomocników opiekunów.
Obok poniższych specyficznych wskazówek co do
metodycznego i dydaktycznego kształtowania modułu, w
podręczniku dydaktycznym znajdują się wskazówki właściwe
dla wszystkich modułów.
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Zalecenia do kształtu
lekcji

Seminarium z przykładowymi przypadkami i ćwiczeniami
obejmującymi
pracę
z
diagnostycznymi
środkami
pomocniczymi.
Wprowadzenie
metaplan, tworzenie klastrów, magazyn tematów, wykład
Praca z tekstem / praca grupowa, flipchart: gwiazda skojarzeń
i prezentacja, wyjaśnienie pojęć centralnych, mapa myśli
(ustrukturalizować nowe treści)
Opracowanie
Wykład (Input zawsze z wizualizacją), literatura, materiały do
pomiarów, demonstracja i ćwiczenia praktyczne z partnerem,
wypróbowanie czynności na lekcji (ocenić własne
postrzeganie), sporządzić łańcuch czynności
Utrwalenie
skrzynia skarbów, gra pytanie-odpowiedź, gra z podziałem na
role, siatka refleksji, praca w grupie / plenum, katalog środków,
błysk
Zadanie transferowe
opisać diagnostyczny lub terapeutyczny środek opiekuńczy w
stosunku do przypadku: łańcuch działania (przygotowanie,
wykonanie, utrwalanie).

Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki
 Wskazówki do zadań
nauczania

Instytucje senioralnej opieki ambulatoryjnej oraz częściowo lub
w pełni stacjonarnej.

Zakończenie modułu

Literatura

Zadanie nauczania: Opisać przypadek wraz z osobą
prowadzącą praktyczne szkolenie: stwierdzić zmiany
parametrów
medycznych
na
podstawie
diagnozy,
wywnioskować ewentualne zagrożenia i je uzasadnić.
Ćwiczenie, wykonanie i dokumentacja środków w ciągu kilku
dni: pomiar ciśnienia, rajstopy kompresyjne ubrać / rozebrać –
tutaj dokumentacja zmian i pomiarów poziomu cukru we krwi
pod nadzorem.
Krótki test pisemny: udokumentowany przypadek z zadania
praktycznego
ewentualnie
praktyczne
wykonanie
pod
nadzorem
u odpowiedniego pacjenta w miejscu pracy
Pflege heute (2013): Pflegelehrbuch. München (Elsevier
Verlag) MENCHE, Nicole (2012): Biologie, Anatomie,
Physiologie. München (Elsevier)
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Moduł VI
Wzmocnienie profesjonalnej roli:
- radzenie sobie z konfliktami i (własnymi) obciążeniami Zakres: 32 do 40 jednostek lekcyjnych
Typ modułu
Poziom ERK
Warunki przyjęcia
Możliwość kontynuacji
Opis modułu

1 CP

Szczególne kwalifikacje podmiotowe
3
Patrz ramy uzasadnienia
Młode osoby wymagające opieki to szczególne wyzwanie
zarówno w opiece ambulatoryjnej jak i stacjonarnej. Oprócz
pomocy rehabilitacyjnej, medycznej i opiekuńczej, należy
rozwijać dla nich nowe perspektywy życiowe.
Często niespodziewane przełomy spowodowane wypadkiem
lub chorobą, powodują u niektórych ciężkie kryzysy życiowe.
Uczestnicy są w kontakcie z osobami wymagającymi opieki
zarówno jako pomocnicy jak i osoby zaufane i doradcy.
W tym polu działania uczestnicy mogą doświadczyć takich
obciążeń jak:
- poczucie frustracji i bezsilności
- przeżyć dużą konsternację
- odczuć uczucie bezsilności
- przeżyć zmianę stosunków socjalnych osób wymagających
opieki
- przeżyć postępowanie choroby.
W celu ochrony uczestników i utrzymania silnej, profesjonalnej
relacji, przedstawione zostaną w tym module sposoby na to,
jak radzić sobie z przeżytymi obciążeniami. Przećwiczone
zostaną tu zarówno sposoby na profesjonale obchodzenie się
z bliskością i dystansem jak również empatyczne podejście do
podopiecznego.
W ramach projektu w tym module zostaną wzięte pod uwagę następujące
nadrzędne dla uczestników kompetencje:
- przejąć odpowiedzialność za czynności zawodowe
- chronić autonomię osoby wymagającej opieki
- reflektować i wykazywać własne, profesjonalne rozumienie ról
- bezsilność / bliskość-dystans / obciążenia
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- w sytuacjach opiekuńczych występować w stosunku do osoby
wymagającej opieki w sposób empatyczny, z szacunkiem i
akceptacją
- planować, organizować, wykonywać i ewaluować własne
czynności
- przejąć odpowiedzialność za własną naukę

Kompetencje działania

Wyniki nauczania

Na tle przeżytej rzeczywistości w pracy, moduł oferuje
uczestnikom miejsce do przypomnienia sobie o obciążeniach i
ich uporządkowania. Zainicjowane zostaną ramy merytoryczne
oceny za pomocą trzech sposobów:
- zlecenie zawodowe / zawodowe wyznaczenie celu
- teorie modelów stresu
- koncepcja dbania o zdrowie / salutogeneza: profesjonalna
bliskość i dystans
Uczestnicy mogą emocjonalnie ocenić i w sposób
zróżnicowany opracować poszczególne sytuacje. Za pomocą
metodycznych narzędzi „rozmowy o przypadku” poznają trwałą
strukturę, która za pomocą analizy kroków i rozpoznania
problemu umożliwia wyznaczenie celu, opracowanie
rozwiązań i uzgodnień.
Uczestnicy będą mieli możliwość dokładnego rozpatrzenia
poszczególnych przypadków, teoretycznego wypróbowania na
nich własnych możliwości działania i powrotu do codzienności
zawodowej wzmocnionym.
Specyfika kulturowa lub związana z profesją będzie
uwzględniana indywidualnie w poszczególnych krajach.
Wiedza
Uczestnicy wiedzą jak …
- Rozpoznać wpływ/ -pole działania dla poszczególnego
przypadku i wykorzystać je.
- Wybadać pola działania, które wynikają z warunków
społecznych i finansowych.
- Nazwać sytuacje wywołujące stres, jak wysokie wymagania i
przeciążenia oraz reakcję ludzką (osoba/instytucja)
- Opisać metody rozwiązujące problemy w tym kontekście, jak
np. omówienie przypadku, doradztwo koleżeńskie
- stosować możliwości nadzoru. .
Umiejętności
Uczestnicy potrafią …
- Rozpoznać własną sytuację bezradności i nazwać ją.
- Akceptować granice możliwości wpływu na przebieg choroby
osoby wymagającej opieki
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- Wypróbować różne techniki redukcji stresu i wybrać
najlepsze dla siebie.
- Odgraniczać od siebie reakcje stresowe i obrazy choroby
takie jak depresją / traumatyzacja / wypalenie i nazwać
możliwości wspierającej pomocy.
- Wypróbować techniki refleksji takie jak rozmowy w zespole,
rozmowy ad-hoc i bilans dzienny

Komentarz dydaktyczny

Zalecenia do kształtu
lekcji

Nastawienie / postawa
Uczestnicy wiedzą jak …
- Rozpoznać u siebie o innych w zespole możliwe objawy
przeciążenia.
- Wymagać ram, które umożliwiają uwagę i refleksję (kultura
organizacji).
- Reflektować przykładowo profesjonalne relacje w stosunku
do:
- kondolencji
- konsternacji
- Opisywać techniki świadomego budowania bliskości lub też
wprowadzania oddalania/dystansowania.
- Poruszyć symptomy nadużyć seksualnych, przedstawić
obciążenia i szukać rozwiązań.
Ten moduł nadaje się w szczególności na koniec fazy
kształcenia, po różnych praktycznych zastosowaniach, do
refleksji nad zebranymi doświadczeniami.
Znaczenie
fizjologiczne i wzór przebiegu
reakcji stresowej jest
spowodowany lub wywołany krótkim impulsem.
Merytorycznie chodzi w szczególności o własne przeżycia,
analizę przeżytej sytuacji opiekuńczej i rozwój profesjonalnych
wzorów działań i decyzji.
Metodycznie jest to bardzo możliwe przy omawianiu danego
przypadku (strukturalne omówienie przeżytej sytuacji) i/lub
przy doradztwie koleżeńskim.
Moduł nadaje się zarówno do integracji w proces kształcenia
jak również oddzielnie jako 1-3 dniowe szkolenie dla
pomocników lub specjalistów w dziedzinie opieki.
Obok poniższych specyficznych wskazówek odnośnie
kształtowania metodycznego i dydaktycznego tego modułu,
w podręczniku dydaktycznym są do dyspozycji użytkowników
wskazówki istotne dla wszystkich modułów.
Wstęp: trening wideo / krótki film do sytuacji opiekuńczej,
taśmy z nagraniami, wywiady, bajki, autoportret, samoocena
(mój obraz przede mną samym / obraz realistyczny)
Opracowanie: gry z podziałem na role dotyczące sytuacji 
emocjonalne dojście
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Wspólne
omówienie
przypadku
dotyczącego
problematycznych konfliktów / sytuacji  wspólne
zreflektowane opracowanie ciężkich przypadków
Procesy poznawcze do koncepcji własnej – dot. światopoglądu
Przyzwyczajenia w interpretacji sytuacji
Uczenie sytuacyjne, gry z podziałem na role, dyskusje
Mapa myśli: zdolności do rozwiązywania konfliktów
Analiza przypadku – za pomocą strategii rozwiązywania
konfliktów 6 krokami (matryca przypadku),
omówienie przypadku, wymiana doświadczeń
prace grupowe za pomocą literatury do tematów:
Stres, model salutogenezy, wypalenie, przemoc w relacjach
opiekuńczych itp.

Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki
 Wskazówki do zadań
nauczania

Zakończenie modułu

Literatura

Opracowanie ankiety dotyczącej radzenia sobie z
obciążeniami
Zabezpieczenie: samopoznanie, feedback, refleksja własnych
obciążeń / reakcje na obciążenia i opis własnych rozwiązań,
uczenie się pod opieką
Udział w superwizji grupowej lub indywidualnej w polu
działania
Tworzenie dziennika praktyki, protokołów z rozmów
(Verbatim),
Refleksje nad własnymi słabościami, mocnymi stronami
w prowadzeniu rozmowy
Rozmowy z współpracownikami w polu działania na podstawie
wypracowanego formularza / indywidualne przykłady sytuacji
konfliktowych– formularz (rozwiązanie konfliktu)
Czynności praktyczne związane z tematem
Pisemne ćwiczenia dodatkowe jako zadanie domowe (raport
z obserwacji, protokół)
Dokumentacja
rozmowy
dotyczącej
poszczególnego
przypadku
z kolegami / grupy osobowe związane z
przypadkiem i refleksja własnej roli
Analiza protokołów
ANTONOVSKY, Aaron (1997): Salutogenese. Tübingen
(DGVt)
TAMELING, Rainer (2014): Stress und Stressbewältigung: die
Stresstheorien von Richard S. Lazarus und Aaron Antonovsky.
Hamburg (disserta)
MASLOW, Abraham H. (1987/2007).
Personalitate. Editura Trei, Bucureşti

Motivaţie
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Moduł 1
Kreowanie osobistej przestrzeni życiowej w „opiece nad osobami młodymi“
Zakres: 50 jednostek lekcyjnych
Obecność: 25 jednostek lekcyjnych
2 CP
Czas autonomicznego uczenia się i transferu: 25 jednostek
lekcyjnych
Autorzy
Hornscheidt, Frieder
Szilágyi-Nagy, Imola
Schönlau, Kerstin
Urbanska, Alexandra
Typ modułu
Praktyczny moduł transferowy
Poziom ERK
2 do 3
Warunki przyjęcia
Doświadczenie z grupą docelową
Możliwości kontynuacji
Opis modułu
Przeprowadzka do instytucji opiekuńczej oznacza szczególnie
dla młodych osób istotne naruszenie samodzielnego stylu
życia. Porzucenie własnego gospodarstwa domowego,
opuszczenie wspólnego małżeńskiego mieszkania lub
opuszczenie mieszkania rodziców jest sprzeczne z ludzką
potrzebą samostanowienia i samodzielności. Podopieczni
opuszczają znajome pomieszczenia, lub te pomieszczenia
zmieniają swoje przeznaczenie, ale także członkowie rodziny
muszą swoje prywatne pomieszczenia otworzyć np.
personelowi opiekuńczemu i tym samym zrzekają się części
swojego samostanowienia. Warunki życiowe i mieszkaniowe
mają bardzo duży wpływ na jakość życia człowieka i związane
z tym zadowolenie.
Niniejszy moduł porusza kwestię, jak mimo przeprowadzki do
instytucji opiekuńczej (opieka stacjonarna) lub wykorzystania
osobistych pomieszczeń przez personel opiekuńczy (opieka
ambulatoryjna) realizować samostanowiący styl życia, np.
poprzez zindywidualizowane oraz odpowiadające własnych
wyobrażeniom i życzeniom kreowanie i urządzenie używanych
pomieszczeń. Poruszana jest także rola partnera/osób
bliskich, gdyż także oni muszną na nowo zdefiniować swoje
życie z powodu potrzeby opieki. Przede wszystkim wtedy, gdy
opieka odbywa się w domu.
Często przeprowadzka do instytucji opiekuńczej związana jest
także z przeprowadzką do innego miasta, co może mieć wpływ
na kontakt z rodziną i przyjaciółki, zmienia się przez to udział
w życiu społecznym.
Moduł porusza kwestię, jak instytucja może swoje
pomieszczenia urządzić, jak umożliwić korzystanie z oferty
spędzania czasu wolnego poza tą instytucją, jak dobre warunki
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mogą umożliwić młodemu podopiecznemu samostanowione
życie społeczne w „przestrzeniach publicznych, w i poza
instytucją.
Kompetencje działania

Uczestnicy rozumieją, że mieszkańcy w chwili przeprowadzki
do instytucji znajdują się w fazie przeorientowania. Rozpoznają
szansę na wsparcie/wzmocnienie samostanowienia i
samodzielności u podopiecznych poprzez wykreowanie
zarówno rzeczywistych jak i metaforycznych przestrzeni, które
umożliwiają publiczną integralność.
Uczestnicy integrują w swoje działanie duże znaczenie
otoczenia mieszkaniowego dla poczucia „bycia w domu“, ale
też jako miejsca do wycofania się oraz spotkań, dają tym
samym konieczne pomoce w orientacji i przyczyniają się do
kreowania i korzystania z przestrzeni życiowej.

Wyniki nauczania

Wiedza
Uczestnicy …
 Opisują, jakie znaczenie mają wyposażenie pomieszczeń
oraz otoczenie przestrzenne dla jakości życia
podopiecznego.
 Objaśniają, że gotowość do kreowania otoczenia jest
równoznaczna z gotowością do podjęcia nowych wyzwań
 Analizują, jakie znaczenie ma otoczenie pielęgnacyjne w
przestrzeni prywatnej (opieka domowa)
 Znają znaczenie ciągłej gotowości do dialogu z bliskimi
podopiecznego
 Przekazują, że dla osoby młodej w instytucji istnieje też
życie poza instytucją
 Dyskutują o tym, że korzystanie i kreowanie osobistych
przestrzeni życiowych idzie w parze z pragnieniem
kontaktów społecznych
 Poprzez analizę biografii mieszkańca rozpoznają, w jakim
stopniu doświadczenia z wcześniejszych faz życiowych i
mieszkaniowych wpływają na gotowość do rozpoczęcia
nowych sytuacji życiowych i mieszkaniowych
Potrafią
Uczestnicy …
 Zdefiniować kryteria oszacowania danego stanu „bycia u
celu“
 Wnioskują z tego pomysły do dalszego, wspólnego
kreowania otoczenia mieszkaniowego, które to pomysły
muszą być w procesie wspólnie uzgodnione
 Z uwzględnieniem indywidualnych ograniczeń dają pomoce
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w orientacji w pokoju, domu i otoczeniu
 Szkicują pomieszczenia instytucji i otoczenie, aby
mieszkaniec mógł z nich korzystać podczas swojej
aktywności
 Wspierają mieszkańca w indywidualizacji przestrzeni
życiowej
 Są w stanie podczas międzyzawodowych omówień
przypadku konstruktywnie współtworzyć dialog.

Zalecenia odnośnie lekcji

Postawy
Uczestnicy …
 Akceptują pokój mieszkańca jako miejsce do wycofania się i
przestrzeń prywatną
 Wyznają wartość, że podopieczny ma prawo do miejsca na
wycofanie się i intymność
 Oceniają instytucję opiekuńczą jako żywotną i zmieniającą
się przestrzeń mieszkalną, której przemeblowanie
mieszkaniec może negocjować.
 Reprezentują prawo mieszkańca do korzystania z
publicznych przestrzeni w i poza domem, przez co
umożliwiają mu udział w życiu publicznym.
Wprowadzenie
Uwrażliwienie w temacie na tle własnych doświadczeń
(wyprowadzka z domu rodzinnego, wyprowadzka z własnego
mieszkania, chciana lub niechciana zmiana otoczenia).
Co pomagało w zrobieniu tego kroku, co go utrudniało, co było
pomocne
Osobista (tematyczna) praca biograficzna
Opracowanie
Poprzez kreatywne metody pracy grupowej, opracowanie
merytoryczne pojęcia przestrzeni życiowej
 Co należy do przestrzeni życiowej
 Co oznacza przestrzeń życiowa w odniesieniu do autonomii
i samodzielności
 Jaki skutek ma konieczna reorientacja na krąg przyjaciół
 Jak mogę przeżywać i doznawać nowe przestrzenie
życiowe
 Możliwości i granice indywidualnego wyposażenia pokoju
(finansowe i praktyczne dla opieki)
Przeciwstawienie: co muszą mieszkańcy zostawić, co dostają
w zamian?
Utrwalenie / pogłębienie
Praca nad przypadkiem na temat: nowy mieszkaniec
wprowadza się do pokoju
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Zalecenia odnośnie
elementów praktycznych
 Odpowiednie miejsca
uczenia się
 Wskazówki odnośnie
zadań uczenia się

W stacjonarnych i ambulatoryjnych instytucjach opiekuńczych
posiadających obszar opieki nad osobami młodymi, warsztaty
dla osób z niepełnosprawnościami, sytuacje domowe

Zakończenie modułu

Przewodnik zadomowienia się i orientacji
Sporządzić plan przebiegu pierwszego tygodnia dla
mieszkańców, którzy się wprowadzają (lub optymalnie: dla
konkretnego mieszkańca):
Z jednej strony: Struktury w celu orientacji
-Które pomieszczenia pokażę
-Z kim go zapoznam
-Które sprawy formalne będą przekazane, np. pory jedzenia
-Jak wygląda otoczenie?
Z drugiej strony: zaproponować możliwości kreowania:
Na co mam wpływ, co mogę wnieść?
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Moduł 2
Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi - „ustalić cel i
świętować sukces!“
Zakres: 50 jednostek lekcyjnych
Obecność: 25 jednostek lekcyjnych
2 CP
Czas autonomicznego uczenia się i transferu: 25 jednostek
lekcyjnych
Autorzy
Hornscheidt, Frieder
Szilágyi-Nagy, Imola
Schönlau, Kerstin
Urbanska, Alexandra
Typ modułu
Moduł bazowy
Poziom ERK
2 do 3
Warunki przyjęcia
Doświadczenie z grupą docelową, proces opiekuńczy jako
metoda pracy, podstawowe zagadnienia
Możliwości kontynuacji
Opis modułu

Kompetencje działania

Praca zawodowa ma duże znaczenie w życiu. Obok
zabezpieczenia
egzystencjonalnego,
w
kontekście
zawodowym można doznać zdolności działania, akceptacji
oraz społecznej przynależności.
To przeżywanie ma wpływ na identyfikację z zawodem i
zdolnościami zawodowymi.
Tożsamość zawodowa to jasny obraz własnych celów
zawodowych, zainteresowań i zdolności.
Praca z młodymi osobami wymagającymi opieki wymaga
dokładnej definicji „sukcesu w pracy”: gdyż ustalone pomiędzy
mieszkańcem a opiekunem cele z reguły zawierają
ograniczony wzrost lub leczenie/zmniejszenie objawów.
Chodzi tu raczej o proces uzgadniania: należy zdefiniować
małe kroki w zakresie celów i ustaleń. W centrum uwagi
znajduje się tu stopień pomocy, instrukcja postępowania oraz
promocja zasobów.
Szczególnym punktem konfliktowym może być to, że
mieszkaniec ma inne oczekiwania, np. nie uznaje sensu
zachowania swoich zdolności poprzez stały trening.
W niniejszym module uczestnicy mają za zadanie analizę
celów czynności opiekuńczych w kontekście „opieki nad
osobami młodymi“, aby uświadomić sobie wspieranie procesu
opieki oraz skuteczność własnego działania zawodowego.
Uczestnicy w ramach rozmów o danym przypadku i rozmów
specjalistycznych biorą udział w opracowaniu i wypracowaniu
celów opiekuńczych. Są przez to w stanie pokazać pozytywny
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rozwój oraz małe i duże sukcesy, oraz wyczulić samego siebie
oraz podopiecznego pod kątem rzeczy udających się.

Wyniki nauczania

Tematyzowane są konflikty w kontekście opracowania celów
(np. odnośnie roli podopiecznego na drodze do celu), dąży się
do konstruktywnego rozwiązania konfliktu.
Uczestnicy są gotowi i w stanie do ciągłej refleksji i rozwoju
własnego działania, przy czym wnoszą swoją osobę wraz z jej
zawodowymi i osobistymi kompetencjami do tego procesu.
Pojmują siebie jako część społecznej konstrukcji, w której
każdy wnosi swój udział do wspólnego sukcesu.
Wiedza
Uczestnicy …
 Dyskutują znaczenie wspólnie ustalonych celów opieki oraz
stopień ich osiągnięcia
 Objaśniają proces sterowania percepcją, aż po udające się
wydarzenia/sytuacje
 Dyskutują zależność pomiędzy znaczeniem uznania a
poczuciem sukcesu
 Rozpoznają, że stała refleksja i gotowość do analizy
własnego postępowania prowadzi do zawodowego i
osobistego rozwoju
 Potrafią oszacować, że aktywne obchodzenie się z
przeżywanymi
wymaganiami
i
przejmowanie
odpowiedzialności osobiście wzmacnia własne uczenie się i
działanie
Umiejętności
Uczestnicy …
 Objaśniają, że wahania nastroju mieszkańca mają wpływ na
przebieg czynności
 Wyliczają trzy możliwości do refleksji nad codziennością
zawodową i są w stanie analizować i zmieniać własne
działanie
 Obserwują małe pozytywne zmiany i osiągają cele w
procesie opieki, komunikują je
 Prowadzą rozmowy odnośnie ustalania celów i wspólnie z
młodymi podopiecznymi opracowują specyficzne, konkretne,
realistyczne, czasowo określone oraz sprawdzalne cele
krótkoterminowe
 Nazywają warunki, które wspierają pozytywny przebieg w
ramach procesu osiągania celów
 Są
w
stanie
zaobserwować
oszacowanie
przed
podopiecznego przeżytych sukcesów i odróżnić je od
własnych osobistych oszacowań
Postawy
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Uczestnicy …
 Są przekonani, że pozytywna i pełna szacunku postawa
zasadnicza wobec mieszkańca jest warunkiem skutecznej i
pomocnej relacji
 Stwierdzają, że wysoka identyfikacja z obszarem pracy
ułatwia radzenie sobie z sytuacjami obciążającymi i
odczuwanymi jako trudne
 Rejestrują, że reakcje i sposoby zachowania mieszkańca nie
zawsze posiadają związek przyczynowo-skutkowy do
zamierzonej lub wykonanej czynności opieki
Zalecenia odnośnie lekcji

Wprowadzenie
Aby umożliwić uczestnikom zrozumienie tematu można zacząć
z zadaniem pytania, które dotyczy uczestnika bezpośrednio,
np.:
 Co sprawia, że jesteś szczęśliwy w zawodzie?
 Co trzyma mnie w pracy?
 W których sytuacjach opiekuńczych odnoszę sukces? (udały
się, i dlaczego?)
Opracowanie
Tworzy się związek pomiędzy osobistymi sukcesami a
sukcesami mieszkańca: proces opieki, zasada dialogu oraz
proces negocjacji. Opracowanie przykładowych celów i ich
operacjonalizacja uczulają na konieczność ustalenia stopnia
osiągnięcia celu, aby można było mierzyć sukcesy i ich
skuteczność.
Utrwalenie / Pogłębienie
Analiza istniejących celów opieki w odniesieniu do stopnia i
operacjonalizacji.

Zalecenia odnośnie
elementów praktycznych
 Odpowiednie miejsca
uczenia się
 Wskazówki odnośnie
zadań uczenia się

W stacjonarnych i ambulatoryjnych instytucjach opiekuńczych
posiadających obszar opieki nad osobami młodymi, w
warsztatach dla niepełnosprawnych lub w opiece domowej.
Zadanie uczenia się
Praca nad przypadkiem:
Wybór mieszkańca: Jakie cele widnieją w dokumentacji
opieki? Wybrać trzy przykładowe cele:
 Są to cele, które mieszkaniec by sformułował dla siebie
samego?
 Są to cele z punktu widzenia zespołu opiekuńczego?
Rozmowa ze specjalistą w ramach opieki:
 Istnieją rozbieżności?
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 Są to cele możliwe do osiągnięcia? Są one wystarczająco
konkretne?
Zakończenie modułu

Opracować plan działania, z którego wynika, które cele
uczestnik może wspierać.
Definicja kryteriów mierzących stopień osiągnięcia celów.
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Moduł 3
Wyzywające zachowanie w opiece nad osobami młodymi – co robić?
Zakres: 50 jednostek lekcyjnych
Obecność: 25 jednostek lekcyjnych
2 CP
Czas autonomicznego uczenia się i transferu: 25 jednostek
lekcyjnych
Autorzy
Hornscheidt, Frieder
Szilágyi-Nagy, Imola
Schönlau, Kerstin
Urbanska, Alexandra
Typ modułu
Moduł bazowy + praktyczny moduł transferowy
Poziom ERK
2 do 3
Warunki przyjęcia
Możliwości kontynuacji
Opis modułu
W ramach niniejszego modułu uczestnicy będą zajmować się
wyzywającym zachowaniem, jego możliwymi przyczynami
oraz opcjami działania opiekuńczego jako reakcji na takie
działanie.
Wyzywające działanie jest tutaj rozumiane jako zachowanie
wzywające otoczenie do reakcji i do analizy sytuacji.
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Wyzywające działanie może się manifestować na różne
sposoby: jako wycofanie się lub odmowę aż po otwartą
agresję. Obecni zawsze oceniają te zachowanie jako
nieodpowiednie i tym samym uniemożliwiają podejście do
przeżyć danej osoby nacechowane zrozumieniem.
Jeżeli nie istnieją przyczyny zdrowotne, przyczyną takich
zachowań może być na przykład utrata elementów przebiegu
dnia i/lub słabnące możliwości komunikacji. Szczególnie w
fazie życiowej młodych podopiecznych potrzeba autonomii i
samodzielnej skuteczności są bardzo ważne. Możliwość
kreowania otoczenia, próbowanie i tworzenie nowych rzeczy
są jednakże w ramach instytucji tylko warunkowo możliwe.
Dlatego wyzywające działanie może być wyrazem protestu w
odniesieniu do zastanego otoczenia/sytuacji/warunków.
Jeżeli największy nacisk kładzie się na gładki przebieg
codziennej rutyny, wtedy dąży się do zaniechania
niepasującego zachowania oraz jego wręcz uniemożliwienia,
co uniemożliwia zrozumienie przeżyć podopiecznego.
Kompetencje działania

Uczestnicy opisują wyzywające zachowanie oraz dyskutują w
zespole możliwe jego powody i wpływy.
Uwzględniając bliskich i ich ocenę wyzywającego zachowania,
opracowują we współpracy z podopiecznym akceptowalne
alternatywy działania, testują je i wspólnie reflektują.
Uczestnicy starają się rozpoznawać uczucia będące powodem
wyzywającego zachowania oraz dobierać odpowiednie do tego
działanie.

Wyniki nauczania

Wiedza
Uczestnicy …
 Identyfikują choroby i inne możliwe czynniki powodujące
wyzywające formy zachowania
 Znają znaczenie informowania bliskich podopiecznego o
możliwych przyczynach wyzywającego zachowania oraz
wiedzą jak integrować ich doświadczenia w ambulatoryjnym
i stacjonarnym planie opieki
 Opisują, że wyzywające działania może być też reakcją na
zależność i decydowanie przez innych
 Dyskutują formy takiego zachowania charakterystyczne dla
płci
 Wyliczają oznaki przeciążenia w pracy z mieszkańcami,
którzy wykazują wyraźne wyzywające zachowanie,
reflektują własne przeżycia i zachowania
 Opisują deeskalujące sposoby zachowania i techniki
komunikacji bezprzemocowej
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Umiejętności
Uczestnicy …
 Opisują zachowania mieszkańców bez ich wartościowania i
dyskutują możliwe przyczyny i sytuacje wywołujące
 Uwzględniają różnorakie przyczyny w konfrontacji z
wyzywającym zachowaniem i świadomie sterują wedle tego
własne reakcje
 Uwzględniają opinie bliskich i prowadzą z nimi dialog
wypełniony szacunkiem.
 Wypróbują środki deeskalacji i techniki komunikacji
bezprzemocowej w sposób przykładowy
 Orientują własne działania opiekuńcze na opracowanie wraz
z podopiecznym alternatywnych środków wyrazu
 Formułują zalecenia odnośnie działania w obchodzeniu się z
wyzywającym zachowaniem
 Trenują deeskalujące zachowania oraz techniki komunikacji
bezprzemocowej oraz integrują te opcje działania we własne
postępowanie.
Postawa
Uczestnicy …
 Oceniają wyzywające zachowanie mieszkańca jako możliwy
sposób wyrazu
 Są świadomi zagrożenia konfliktem z bliskimi w wyniku
różnej oceny zachowania.
 Traktują pełną szacunku wymianę zdań z bliskimi jako coś
oczywistego, aby zapobiegać konfliktom wynikającym z
różnej oceny lub błędnych informacji, względnie odpowiednio
na nie reagują.
 Są świadomi znaczenia kolegialnej wymiany poglądów oraz
ciągłej autorefleksji własnego działania, aby zidentyfikować
własne granice, rozpoznawać szanse i świadomie planować
działanie.
Zalecenia odnośnie lekcji

Wprowadzenie
Wprowadzenie służy analizie możliwych przyczyn i
mechanizmów wyzwalających wyzywające działanie (zarówno
reakcja na utratę jak i w związku z chorobą).
Tutaj uczestnicy zdają relację z własnych charakterystycznych
doświadczeń w kontekście zawodowym. Wsparciem dla
uczestników może być refleksja doświadczeń, w szczególności
odnośnie „zależności” i „przesadnej opieki”, aby łatwiej
spojrzeć na opiekę z perspektywy mieszkańca i uzyskać
pojęcie odnośnie jego przeżywania opieki.
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Opracowanie
Teoretyczne opracowanie odnośnie tego, że wyzywające
zachowanie może się manifestować w różny sposób, będąc z
perspektywy działającego uznawane za zachowanie
odpowiednie, sensowne i celowe, mimo iż z innej perspektywy
będzie inaczej odbierane.
Przykłady przypadków umożliwiają uczestnikom pogłębienie
tematu oraz zdobycie innego, rozumiejącego spojrzenia na
daną sytuację konfliktową.
Możliwe jest wypracowanie odpowiednich, pomocnych reakcji.
Utrwalenie / Pogłębienie
 Pogłębienie pojęć: szacunek, pełna zaufania bliskość (i jej
granice) i dystans
 Wypracowanie/prezentacja ofert wsparcia w codziennej
pracy zawodowej: superwizja, medytacja, refleksja
 Opracowanie przypadku z własnego (osobistego)
doświadczenia (jeżeli struktura uczestników na to pozwala)
• Emocje w opisanej sytuacji
• Co wywołało zachowanie
(można było uniknąć czynnika wywołującego?)
• Eskalujące reakcje otoczenia
(Co pogorszyło / mogłoby pogorszyć sytuację?)
• Deeskalujące reakcje otoczenia
(co pomogło / mogłoby sytuację polepszyć?)
Zalecenia odnośnie
elementów praktycznych
 Odpowiednie miejsca
uczenia się
 Wskazówki odnośnie
zadań uczenia się

W stacjonarnych i ambulatoryjnych instytucjach opiekuńczych
posiadających oddział opieki nad osobami młodymi, warsztaty
dla niepełnosprawnych, sytuacje domowe.

Zakończenie modułu

Oparta na kryteriach dokumentacja przeżytej „wyjątkowej
sytuacji“ oraz refleksja osobistych przeżyć (retrospekcja).
Nazwanie konkretnych deeskalujących możliwości działania,
które w przebiegu sytuacji nadałyby jej pozytywny zwrot.

Zadanie uczenia się
W realnych sytuacjach (film / video) wypracować, jak można
opisywać sposoby zachowania bez ich wartościowania.
Dyskusja na temat, jak szybko następuje ocenianie i
przypisywanie intencji.
Wypróbowanie deeskalujących ćwiczeń zachowania, metod
komunikacji bezprzemocowej, zachęcanie do refleksji w
zespole.
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Moduł 4
Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi - „przyjaciel lub
zawodowiec w opiece?“
Zakres: 50 jednostek lekcyjnych
Obecność: 26 jednostek lekcyjnych
Czas autonomicznego uczenia się i transferu: 24 jednostek
lekcyjnych
Autorzy
Hornscheidt, Frieder
Szilágyi-Nagy, Imola
Schönlau, Kerstin
Urbanska, Alexandra
Typ modułu
Podmiotowy moduł transferowy
Poziom ERK
2 do 3
Warunki przyjęcia
brak
Możliwość kontynuacji
Opis modułu

2 CP

Szczególną cechą obszaru „opieki nad osobami młodymi“ jest
to, że mieszkańcy i opiekunowie są w podobnym wieku.
Dotychczasowe drogi życiowe, pragnienia i marzenia
odnośnie
planowania
życia
oaz
perspektywa
są
porównywalne. Może to prowadzić do tego, że potrzeby
podopiecznego, jego odczucia i troski są szybko rozpoznane,
co może prowadzić do powstania poczucia zrozumienia i
bliskości emocjonalnej pomiędzy podopiecznym a opiekunem.
Uczucie przyjaznej relacji może zostać wtedy wzmocnione,
gdy dotychczasowe relacje mieszkańców osłabiają się w
związku z zamieszkaniem w instytucji lub rozwojem choroby.
Ta bliskość może jednakże utrudnić relacje zawodowe.
Dokonanie wzajemnego rozgraniczenia jest koniecznie do
umożliwienia profesjonalnego działania. Wszyscy uczestnicy
muszą być tego świadomi, że mimo możliwości przyjaznych
relacji, jest to relacja zawodowa, w której obie strony
podejmują interakcje.
To pole napięcia pomiędzy zawodową relacją a przyjaznym
odczuwaniem jest rozpatrzone w niniejszym module.
Następuje to za pomocą refleksji własnego rozumienia roli i
tematyzowania opisanej problematyki bliskości i dystansu, w
której zawierają się szanse i granice „opieki nad osobami
młodymi”.

Kompetencje działania

Uczestnicy rozróżniają własne warunki życia od warunków
życia podopiecznego oraz oceniają oba światy życiowe jako
równoległe i równorzędnie.
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Wyniki nauczania

Uczestnicy są świadomi różnych ról, które mogą przejmować,
definiują je i reflektują z perspektywy zawodowej.
Rozpoznają, że mieszkaniec jest od nich w dużym stopniu
zależny także poza obszarem opiekuńczym oraz ewentualnie
dokonuje projekcji realizacji życzeń i wyobrażeń na opiekuna.
Szczególnie w przypadku kurczącego się kręgu przyjaciół
mieszkaniec koncentruje się coraz bardziej na opiekunie.
Tematyzowane są i dyskutowane możliwości i granice ról w
zespole.
Wiedza
Uczestnicy …
 Uzasadniają, dlaczego (związana z wiekiem) bliskość
ułatwia relacje z mieszkańcem i zrozumienie jego
zainteresowań
 Rozpoznają odpowiednie do wieku potrzeby bliskości i
intymności oraz wnioskują, co oznacza fakt, że mogą one
zostać zaspokojone tylko częściowo albo/lub wcale.
 Dyskutują znaczenie bliskości i przyjaźni dla
indywidualnego dobrostanu i przekładają to na kontakty z
młodym podopiecznym
 Definiują przykładowe sytuacje, w których relacja
opiekuńcza się kończy i wnioskują z tego opcje działania dla
siebie.
 Definiują techniki umożliwiające refleksję nad własnym
działaniem.
 Nazywają pola napięcia w zawodowej realizacji opieki,
pomiędzy bliskością a dystansem, dyskutują możliwe
rozwiązania.
Umiejętności
Uczestnicy …
 potrafią zaprezentować indywidualne życzenie i potrzebę
bliskości i intymności
 Przekładają własne zainteresowania odnośnie czasu
wolnego na mieszkańców i dyskutują ich znaczenie
 Nazywają przyczyny konieczności wspierania mieszkańców
w utrzymywaniu i budowaniu kontaktów mieszkańca w i poza
instytucją
 Definiują jakość relacji do mieszkańca, odnoszą ją do ich
zawodowej roli oraz dyskutują możliwe zachowanie, np.
ustalania granic i dotrzymywania porozumień.
 Odgraniczają się do przyjacielskiej relacji z podopiecznym,
bez naruszania indywidualnej relacji zawodowej.
Postawy
Uczestnicy …
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 Doceniają mieszkańców nie tylko jako osoby wymagające
opieki ale także jako młodą osobę, która odnośnie wieku
znajduje się w podobnej fazie życia.
 Akceptują, że mieszkaniec może być zazdrosny, smutny lub
zły na opiekuna i jego (różnorakie) możliwości w życiu
 Rozpoznają, że przesadne wczuwanie się w ograniczone
możliwości mieszkańca i wynikająca z wieku bliskość nie
może doprowadzić do współczucia i nadopiekuńczości
 Akceptują, że obok koniecznych opiekuńczych działań może
powstać bliskość, na podstawie której tworzy się zaufanie i
wzajemna empatia.
 Uznają współpracę z doświadczonymi kolegami oraz nowymi
pracownikami jako ubogacenie, przy czym brak stronniczości
oraz nowe impulsy osób niedoświadczonych oraz rutyna
osób
doświadczonych
jest
ważnym
czynnikiem
konstruktywnej współpracy.
Zalecenia do kształtu
lekcji

Wprowadzenie
W celu wprowadzenia można w pracy grupowej przeprowadzić
zbiórkę pomysłów w temacie „Jaka jest specyfika 30-50latków?“ Przy tym można ten rozdział wiekowy rozpatrzyć a)
ogólnie i b) w kontekście młodych podopiecznych, tak aby
opracować porównanie tych światów życiowych. Ponadto
uczestnicy mają zostać uczuleni na rozgraniczenie sytuacji
mieszkańców i ich własnej.
Cechami tej fazy mogą być:
 Własne gospodarstwo domowe
 Planowanie rodziny zakończone / stabilne
 Zakończona faza poszukiwania zawodu
 Pełna zdolność zawodowa
 „w tym okresie istnieje największa sprawczość“
 Przejmowanie odpowiedzialności za siebie i innych
 Itd.
W przeciwieństwie do tego, młodzi podopieczni mają takie
doznania świata życiowego:
 rozdzielenie (przestrzenne i inne) od rodziny lub partnera
 brak perspektyw życiowych
 zależność od personelu opiekuńczego
 ograniczona samodzielność
 itd.
Opracowanie
W ramach dalszego opracowania należy na podstawie
przykładów przedyskutować bez wartościowania i opracować
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odpowiednie formy towarzyskie, wyobrażenia i postawy w celu
właściwego kreowania relacji, oraz ustalić własne sytuacje
graniczne.
Utrwalenie
W celu utrwalenia i pogłębienia należy przedstawić metody
refleksji oraz towarzyszenia.
Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki
 Wskazówki do zadań
nauczania

Zakończenie modułu
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W stacjonarnych i ambulatoryjnych instytucjach opiekuńczych
posiadających oddział opieki nad osobami młodymi, warsztaty
dla niepełnosprawnych, sytuacje domowe.
Zadania uczenia się:
Dziennik prowadzony przez trzy dni o osobistej aktywności w
czasie wolnym
Opisanie przebiegu dnia mieszkańca na podstawie własnych
obserwacji oraz dokumentacji opiekuńczej
Przeciwstawienie i analiza zadania transferu pod kątem roli
zawodowej.
Wykorzystanie ewentualnych obserwacji do rozmowy z
mieszkańcem.
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Moduł 5
Zespół multiprofesjonalny w opiece nad osobami młodymi
Zakres: 50 jednostek lekcyjnych
Obecność: 30 jednostek lekcyjnych
2 CP
Czas autonomicznego uczenia się i transferu: 20 jednostek
lekcyjnych
Autorzy
Corinna Quint,
Szilágyi-Nagy, Imola
Schönlau, Kerstin
Urbanska, Alexandra
Typ modułu
Praktyczny moduł transferowy
Poziom ERK
4
Warunki przyjęcia
- możliwe: Moduł I b projektu Leonardo (ERK 3)
Możliwość kontynuacji

Moduł 7 Koncepcji cz. I: Sytuacja wyjściowa i stwierdzenie
zapotrzebowania (ERK/Akademicki Ramy kwalifikacji HQR 5
do 6)

Opis modułu

W multiprofesjonalnym zespole opieki nad osobami młodymi
różne grupy zawodowe pracują razem, aby osiągnąć wspólny
cel, jednocześnie pracują w sposób niezależny od siebie i
świadomy wzajemnych zależności. Szczególnie w obszarze
opieki nad osobami młodymi zespół może się składać z innych
zawodów, niż w opiece senioralnej.
Aby można było pewnie i celowo operować w zespole
multiprofesjonalnym, własne i obce zakresy profesjonalne
muszą być jasno wygraniczone, a punkty styku w ramach
własnego zawodowego działania podkreślone. Złożoność
osobowa takiego zespołu pozwala na optymalne i celowe
stosowanie poszczególnych zawodów i tym samym umożliwia
polepszenie jakości opieki nad osobami młodymi.
Dzięki
koncentracji
na
zasadnicze
kompetencje
poszczególnych zawodów, jakość opieki może się nie tylko
polepszyć – zachodzenie na siebie obszarów kompetencji przy
niedostatecznej komunikacji może prowadzić do utrudnionej
koordynacji i pogorszenia jakości, czego można jednakże
uniknąć.

Kompetencje działania

Uczestnicy uzyskują tematyczną wiedzę fachową jako
podstawę samodzielnego działania w multiprofesjonalnym
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zespole. Są w stanie nawiązywać dyskusję o problemach w
ramach multiprofesjonalnego zespołu, i je rozwiązywać. Są w
stanie wykorzystywać istniejącą siatkę do rozwiązywania
problemów i realizowania celów, poprzez wnoszenie do
zespołu własnych motywacji i uzdolnień. Wymieniają w
ramach zespołu poglądy i definiują indywidualne
zapotrzebowanie podopiecznych dla własnego zakresu zadań.
Wyniki nauczania

Wiedza
Uczestnicy …
 Definiują granice/szanse własnego profesjonalnego
działania i zawodowej misji.
 Szkicują zakresy odpowiedzialności i zadań innych profesji.
 Respektują pracę innych profesji jako uzupełniających się
wzajemnie w ramach opieki nad osobą młodą.
 Znają
różne
metody/możliwości
współpracy
mulitprofesjonalnej oraz wybierają odpowiednie dla sytuacji
metody
(multiprofesjonalna
rozmowa
przekazująca,
omówienie przypadku, rozmowa konfliktowa, etyczna
rozmowa odnośnie przypadku).
Umiejętności
Uczestnicy …
 Wrażliwie rejestrują okazje do multiprofesjonalnej wymiany
zdań.
 Inicjują multiprofesjonalną wymianę zdań oraz wybierają
celowo odpowiednie zawody.
 Odpowiedzialnie
biorą
udział
w
przeprowadzaniu
multiprofesjonalnych dialogów, jak np. omówienie
przypadku.
 Potrafią zaakcentować perspektywę profesjonalnej opieki w
dialogu i ją pewnie reprezentować.
 Na podstawie wybranych kryteriów oceniają sukces
multiprofesjonalnego dialogu i skuteczność własnego
zawodu.
 Działają przy budowaniu multidyscyplinarnych sieci i celowo
biorą w nich udział.
Postawy
Uczestnicy …
 Respektują zawody biorące udział w multiprofesjonalnym
zespole (w rozumieniu opieki całościowej).
 Traktują multiprofesjonalnym zespół z akceptacją i
szacunkiem.
 Są
świadomi
konieczności
prowadzenia
multidyscyplinarnego dialogu w obliczu kompleksowości
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„opieki nad osobami młodymi“.
 Są świadomi konieczności ciągłej komunikacji w ramach
multiprofesjonalnego zespołu i inicjują procesy uzgodnień.
Zalecenia do kształtu
lekcji

Wprowadzenie
Aby uzyskać wprowadzenie do tematyki można urządzić
kafejkę z inspirującymi rozmowami. Stoły ustawić tak, aby przy
każdym mogła usiąść grupa, można też udać się do kafejki w
pobliżu, aby uzyskać swobodną atmosferę rozmowy. Do
każdego stolika przyporządkowana zostaje jedna grupa
zawodowa z multiprofesjonalnego zespołu. Może to być:
opiekun osoby starszej, pomocnik opiekuna osoby starszej,
pielęgniarka, fizjoterapeuta, służba społeczna, dietetyk, lekarz,
ergoterapeuta, osoba duchowna, logopeda itd. Kafejka ma
służyć rozmowie na temat różnych zawodów oraz wymianie
wrażeń i doświadczeń. Aby „rozgrzać” atmosferę rozmów
prezentowane są częściowo prowokujące stereotypy dla danej
grupy zawodowej, o których można potem dyskutować.
Wykorzystać można poniżej wyszczególnione stereotypy dla
poszczególnych grup zawodowych:
Opiekunowie osób starszych:
 Tylko śpiewają i klaszczą z seniorami
 Tylko wycierają starszym osobom tyłki
 Są tylko do umycia starszych osób
Pomocnicy opiekunów osób starszych:
 Są tylko pomocnikami fachowców w opiece
 Mogą się w rok nauczyć tego, co fachowcy w opiece
uczą się w trzy lata
Pielęgniarki:
 Siostra (otyła, złośliwa i szorstka)
 Sexy pielęgniarka (dekolt, zawsze skłonna do flirtu)
 Każda pielęgniarka wychodzi za bogatego lekarza
 Siedzą tylko w dyżurce, piją kawę i palą
Fizjoterapeuta:
 Robią tylko gimnastykę z masażem
 Są masażystami
 Są wszyscy wysportowani
Służba socjalna:
 Jest to to samo co pracownik socjalny?
 „co oni robią“?
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Dietetyk:
 Pomagają w schudnięciu
 Nie potrafią gotować, tylko podgrzewają jedzenie
Lekarz:
 Półbóg w bieli
 Łasy na pieniądze
 Grają w golfa i polo
 Podrywają pielęgniarki
Ergoterapeuta:
 Pan od majsterkowania
 Ekofanatyk
 Robią to samo co fizjoterapeuta?
Duchowny:
 Starzy mężczyźni i pedofile
 Staromodni i zacofani
 Żyją zgodnie z biblią, koranem, talmudem/torą
Logopedzi:
 Mieli jako dziecko sami wadę wymowy
 Śpiewają z pacjentem
Kreatywność własna i uczestników nie zna tu granic. Ta
podstawa może być razem z uczestnikami wcześniej
opracowana.
Opracowanie
Think – Pair – Share:
Następnie – w formie pracy grupowej/projektowej – uczestnicy
przejmują rolę różnych grup zawodowych opracowanych w
burzy mózgów. Wybór grupy zawodowej jest dowolny,
jednakże nauczyciel powinien upewnić się, aby uwzględniono
wszystkie grupy. Z różnych perspektyw uczestnicy opracowują
możliwe zadania, które „mogą” przypaść ich grupie zawodowej
oraz jak mają w ramach danej roli reagować. Dla tej części
opracowania zaleca się zakres 10 do 12 godzin.
Faza „Think“:
Każdy sam zajmuje się wybranym zawodem; pytania
przewodnie ukierunkowują na zadania/czynności oraz punkty
styku z innymi zawodami; podstawą jest własne doświadczenie
i/lub inspiracja poprzez odpowiedni tekst lub kwerendę
internetową.
Faza „Pair“:
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Dwaj uczestnicy dyskutują o wybranym przez siebie zawodzie;
przenoszą swoje wyniki na medium wizualizacyjne w celu
późniejszej prezentacji na plenum.
Faza „Share“:
Prezentacja np. za pomocą obrazu nieruchomego; w środku
obrazu znajduje się młody podopieczny; każda grupa wstawia
jednego
członka
w
obraz
za
pomocą
medium
wizualizacyjnego; gdy wszyscy są obecni, pokazane są punkty
styku za pomocą „nitek“. (wizualizacja sieci / współpracy
wszystkich biorących udział zawodów)
Na bazie tych opracowań uczestnicy wspólnie wraz z
wykładowcą reflektują treści i wypracowują na plenum
ewentualne deficyty.
Utrwalenie
Refleksja z praktyki:
W celu internalizacji wyników tzw. „obrazu nieruchomego” sieci
multidyscyplinarnej współpracy, uczestnicy wykonują transfer
na konkretny przypadek w ich otoczeniu praktycznym. W
sposób
zanonimizowany
wykorzystują
przypadek
podopiecznego. Wykazują na przykładzie wkład różnych
profesjonalnych uczestników opieki oraz punkty styku ich
obowiązków.
Poniższe zadanie transferowe może być także częścią
powyższego.
Zadanie transferowe:
Uczestnicy opracowują multiprofesjonalne omówienie
przypadku z udziałem członka zespołu multiprofesjonalnego, z
zawodu dołączonego do zespołu. W tym wywiadzie konkretnie
informują o innych polach działania i punktach styku różnych
pól opieki. Zadanie transferowe może być przeprowadzone
jako przygotowanie do zadania uczenia się.
Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki
 Wskazówki do zadań
nauczania

W stacjonarnych i ambulatoryjnych instytucjach opiekuńczych
z obszarem opieki nad osobami młodymi, warsztatach dla
niepełnosprawnych, gabinetach fizjoterapii, ergoterapii,
logopedii względnie gabinetach lekarskich, domach dziennego
pobytu i szpitalach. Integracyjne kluby sportowe oraz szkoły
także się tutaj nadają. Nie wyklucza się innych miejsc, które
mogą być elastycznie dopasowane do wyników burzy mózgów.
Zadanie uczenia się:
W ramach zadania uczenia się uczestnicy mogą ułożyć
harmonogram dla mieszkańca. Obserwują, jaki zawód kiedy
przychodzi do niego, jakie zadania przy tym wypełnia i jak
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mieszkaniec reaguje na dany zawód. Sprawdzają się może
stereotypy wymienione na początku?
Zakończenie modułu

Dokumentacja zadania uczenia się

Literatura

Pflege heute (2014): Pflegelehrbuch. München (Elsevier
Verlag).
Benner, Patricia (2012): Stufen zur Pflegekompetenz, From
Novice to Expert. Bern (Huber Verlag).
Belling, Andrea (2006): In Gruppen und
zusammenarbeiten. München (Elsevier Verlag).

Teams
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Moduł 6
Doradzać jako specjalista opiekun w opiece nad osobami młodymi
Zakres: 50 jednostek lekcyjnych
Obecność: 30 jednostek lekcyjnych
2 CP
Czas autonomicznego uczenia się i transferu: 20 jednostek
lekcyjnych
Autorzy
Corinna Quint
Szilágyi-Nagy, Imola
Schönlau, Kerstin
Urbanska, Alexandra
Typ modułu
Praktyczny moduł transferowy
Poziom ERK
4
Warunki przyjęcia
- możliwe: Moduł I.b Projektu Leonardo (ERK 3)
- Wiedza o procesie opieki
- Podstawy sytuacyjnej i personalnej interakcji i komunikacji
Możliwość kontynuacji
Moduł 7 Opracowanie koncepcji część I: Sytuacja wyjściowa i
ustalenie zapotrzebowania
Opis modułu

Kompetencje działania

Proces doradztwa ma bardzo duże znaczenie w opiece nad
osobami młodymi, gdyż konieczność opieki wywołuje
zazwyczaj nagłe, niespodziewane wydarzenie. Następuje po
nim przeorientowanie życzeń i celów w życiu młodej osoby
wymagającej opieki, zasadniczo zmienia się kreowanie
przyszłości. W tym okresie przełomu podopieczny może mieć
problemy z orientacją odnośnie osób kontaktowych,
właściwych instytucji, urzędów, diagnoz i terapii, jak również
problemy ze znalezieniem osobistego kierunku rozwoju.
Koncepcje doradcze oraz ewentualne okazje doradcze są w
tym module tematyzowane i opracowane odpowiednio do
adresata.
Dokonywane jest oszacowanie kompetencji młodego
podopiecznego, kompetencji i zasobów osób bliskich oraz
partnerów, oraz dokonywane jest integrowanie tych
kompetencji i zasobów w procesy doradztwa i instruktażu.
Uczestnicy odnajdują swoją rolę jako doradca w
multidyscyplinarnym zespole. Odnośnie kreowania relacji z
podopiecznym są świadomi swojej roli oraz odpowiednio
stawiają granice.
Rozpoznają zapotrzebowanie wsparcia, ale także fizyczne i
psychiczne granice w odniesieniu do młodych podopiecznych i
ich bliskich. Uczestnicy zwracają uwagę na istniejącą już
wiedzę, zdolności, kompetencje i umiejętności. Podczas
rozmów
doradczych
uwzględniane
są
potrzeby
i
przyzwyczajenia młodego podopiecznego.
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W ramach zdefiniowanego zakresu zadań uczestnicy
oszacowują granice i ograniczenia podopiecznych oraz ich
bliskich, przez co rozpoznają możliwe zjawiska przeciążenia.
Gdy te występują, uczestnicy przekazują możliwe
(interdyscyplinarne) oferty doradztwa i odciążenia. Są w stanie
stosować różne metody, dopasowane do młodego
podopiecznego, oraz wykorzystywać wspierająco współczesne
media.
Wyniki nauczania

Wiedza
Uczestnicy …
 Nazywają różne okazje prowadzące do sytuacji doradztwa.
 Rozumieją doradztwo jako część procesu opieki.
 Przeciwstawiają różne modele i teorie doradztwa i potrafią
rozgraniczyć ich ukierunkowanie.
 Dyskutują różnorakie stopnie kompleksowości sytuacji
doradczych: w szczególności różne ukierunkowanie na
młodego podopiecznego i osoby, które są mu bliskie.
 Rozróżniają
rozmowy
informacyjne,
konfliktowe,
instruktażowe od konkretnych okazji do doradztwa.
Umiejętności
Uczestnicy …
 Podejmują uzasadnione decyzje stosowania specyficznych
modeli na tle kryteriów osobowych i sytuacyjnych.
 Są uważni i rejestrują indywidualne zapotrzebowanie na
doradztwo u młodych podopiecznych i ich bliskich,
negocjują z nimi cele i procesy.
 Wspierają podopiecznych/ich bliskich w podejmowaniu
decyzji, przygotowują doradztwo w sposób celowy,
podmiotowy i kontekstowy, i zapewniają jego realizację.
 Wspólnie z podopiecznymi/ich bliskimi oceniają sytuację
doradczą i wspólnie dokonują refleksji osiągniętych celów.
 Wsparcie podopiecznych przy radzeniu sobie ze
zmienionymi warunkami życia i wynikającymi z tego
emocjami.
 Wsparcie podopiecznych w radzeniu sobie z występującymi
problemami wynikającymi z ich potrzeby opiekuńczej.
Postawy
Uczestnicy …
 Z wyczuciem i zrozumieniem podchodzą do potrzeb i
niepewności/pytań młodych podopiecznych
 Akceptują fakt, że proces doradczy nie zawsze musi
zakończyć się konkretnym wynikiem: istnieje kilka opcji do
rozważenia.
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 Wykazują postawę pełną szacunku i zrozumienia wobec
niepewności i odczuć podopiecznych i ich bliskich.
 Podczas sytuacji rozmowy działają kongruentnie
autentycznie.
Zalecenia do kształtu
lekcji

i

Wprowadzenie:
Przeprowadzony będzie przegląd treści modułów, wraz z
jasnym pokazaniem celu modułu. Tematykę doradztwa można
rozpocząć burzą mózgów oraz klastrowaniem procesów
doradztwa. Szczególnie odgraniczyć należy tu doradztwo w
ramach codziennych czynności (np. wymiana informacji ze
starszymi i bardziej doświadczonymi osobami) od
profesjonalnego doradztwa i instruktażu. W ramach
wprowadzenia zaleca się przeprowadzenie ośmiu godzin
lekcyjnych.
Opracowanie:
W rozmowie tematyzowane i wypracowane są teoretyczne
modele doradcze (formy doradztwa, koncepcje doradztwa,
okazje doradztwa oraz pola problemowe w doradztwie),
uczestnicy mają możliwość wnieść własne postawy i
doświadczenia.
Prezentacja filmu (np. „Piękny umysł“ lub „Lot nad kukułczym
gniazdem“) jako przykład okazji do doradztwa lub instruktażu
u osób młodych.
Z różnych powodów uczestnicy opracowują rozmowę
doradczą na podstawie zaprezentowanego filmu. Wyniki
prezentowane są w grupie np. w postaci gry fabularnej.
Uczestnicy mogą przy tym wykorzystać nowoczesne media,
jak np. aplikacje (np. nakładka na ranę lub kinestetyka).
Łącznie z tą częścią należy uwzględnić do 16 godzin
lekcyjnych.
Po prezentacji następuje refleksja wyników i ich ewaluacja,
ewentualnie można dokonać jeszcze korekty względnie
zmiany treści.
Utrwalenie:
Wykładowca oferuje się być osobą wymagającą doradztwa.
Uczestnicy losują temat, w którym mają zrealizować
doradztwo. Nie ma sensu wymagać tu pisemnej kontroli
wyników, ze względu na praktyczność działania.
Zadanie transferowe:
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Uczestnicy mogą wedle własnego uznania wybrać minione
sytuacje doradztwa. Należy zreflektować i ewaluować tą
sytuację z uwzględnieniem nowych przyswojonych treści. Co
poszło w tej sytuacji dobrze? Co można by było zrobić lepiej?
Jak podszedłem jako fachowiec do tej sytuacji? Potrafię się w
podobnej sytuacji zachować inaczej?
Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki
 Wskazówki do zadań
nauczania

W stacjonarnych i ambulatoryjnych instytucjach opiekuńczych
z obszarem opieki nad osobami młodymi, warsztatach dla
niepełnosprawnych, gabinetach fizjoterapii, ergoterapii,
logopedii względnie gabinetach lekarskich, domach dziennego
pobytu i szpitalach. Integracyjne kluby sportowe oraz szkoły
także się tutaj nadają. Nie wyklucza się innych miejsc, które
mogą być elastycznie dopasowane do wyników burzy mózgów.
Zadanie uczenia się:
Uczestnicy mogą w praktyce zaplanować,
ewaluować konkretną sytuację doradczą.

wykonać i

Zakończenie modułu

Dokumentacja zadania uczenia się

Literatura
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Verlag).
Benner, Patricia (2012): Stufen zur Pflegekompetenz, From
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Moduł 7
Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi. „Opieka nad
osobami młodymi “ – część 1: Sytuacja wyjściowa oraz stwierdzenie
zapotrzebowania
Zakres: 100 jednostek lekcyjnych
Obecność: 60 jednostek lekcyjnych
4 CP
Czas autonomicznego uczenia się i transferu: 40 jednostek
lekcyjnych
Autorzy
Barbara Knigge-Demal
Johanna Hoffmeister
Szilágyi-Nagy, Imola
Urbanska, Alexandra
Typ modułu
Praktyczny moduł transferowy
Poziom ERK
5 do 6
Poziom Akademickich
Ram Kwalifikacji
Warunki przyjęcia
- ukończony zawód opiekuńczy lub
- przyjęcie na uczelnię wyższą praxisHochschule
Köln/Rheine
Możliwość kontynuacji
Opis modułu

Moduł część II: „Opieka nad osobami młodymi “ –
opracowanie koncepcji, implementacja i ewaluacja
Moduł oferowany jest w postaci dwóch modułów
częściowych.
Nadrzędnym
celem
jest
wieloperspektywiczna analiza zapotrzebowania na
opiekę w zakresie opieki nad osobami młodymi (część I)
oraz opracowanie nowej koncepcji dla opieki nad
osobami młodymi (część II). Obie części modułu
wymagają ścisłej współpracy z instytucjami opieki nad
osobami młodymi.
W części I rozpatrywany jest rozwój społeczny oraz
oferty opieki dla młodych osób wymagających opieki. Z
jednej strony są one umocowane w prawnym i
instytucjonalnym kontekście. Wynikają jednak także z
indywidualnego zapotrzebowania na opiekę młodych
osób i ich bliskich.

Kompetencje działania

Uczestnicy analizują prawny, ekonomiczny i społeczny
rozwój oraz czynniki mające wpływ na zaopatrzenie
młodych podopiecznych. Wiedzą, że te zmiany mają
wpływ na zapotrzebowanie na opiekę, na dostęp do
świadczeń opiekuńczych, ale też na obszar zatrudnienia
w opiece nad osobami młodymi. Poprzez analizę
literatury oraz badania empiryczne identyfikują wyzwania
w zapewnieniu opieki zorientowanej na potrzeby. Z

96

Zmodularyzowana koncepcja edukacyjna „Opieka nad osobami młodymi“ – Projekt programu
Erasmus „Opieka nad osobami młodymi”
uzyskanych wyników wywodzą możliwe konsekwencje
dla zorientowanych na przyszłość i zapotrzebowanie
koncepcji opieki.
Wyniki nauczania

Wiedza
Uczestnicy …
 Objaśniają społeczny wpływ na sytuację opiekuńczą
młodych podopiecznych.
 Opisują wpływ ekonomicznych i prawnych warunków
ramowych na ofertę opiekuńczą dla młodych
podopiecznych.
 Szkicują istotne badania naukowe na temat sytuacji
opiekuńczej młodych podopiecznych.
 Objaśniają różne metody empiryczne analizy
zapotrzebowania oraz opisują punkty ciężkości ich
wyników.
Umiejętności
Uczestnicy …
 Dyskutują fenomeny opiekuńczych niedoborów,
nadmiarów i niewłaściwej oferty.
 Zgodnie z zasadami statystyki opisowej lub badań
ilościowych badają i interpretują charakterystyczną
ofertę opiekuńczą danej instytucji odnośnie potrzeb
młodego podopiecznego oraz potrzeb opiekunów.
 Identyfikują przyszłe wąskie gardła oraz stopień jakości
opieki w instytucji.
 Prezentują wyniki analizy zapotrzebowania i integrują
wyniki dyskusji w opracowanej koncepcji w postaci
wniosków.
Postawy
Uczestnicy …
 są uważni i wyczuleni na jakość opieki młodych
podopiecznych.
 Traktują potrzeby młodych podopiecznych w sposób
akceptujący i z szacunkiem.
 Są otwarci na perspektywę opiekunów w obszarze
zawodowym i akceptują ich oszacowanie sytuacji.
 W sposób odpowiedzialny biorą udział w społecznej
dyskusji na temat jakości opieki młodych osób
wymagających opieki.
 Rozpoznają charakterystyczne potrzeby
podopiecznych w tej młodej grupie wiekowej i
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wnioskują z tego potrzebę specjalnie
ukierunkowanych koncepcji.
Zalecenia do kształtu lekcji

Niniejszy moduł ma być przeprowadzony jako projekt w
formie seminarium blokowego.
Wprowadzenie do modułu można rozpocząć dyskusją z
podopiecznymi w obszarze opieki nad osobami młodymi.
W ten sposób można wywołać emocjonalne
zainteresowanie tematem, nie tylko na poziomie
kognitywnym.
Za pomocą wywiadów z opiekunami oraz bliskimi
podopiecznych uczestnicy (studenci) mają w trakcie
realizacji modułu poznać inną perspektywę na
zapotrzebowanie opiekuńcze oraz sytuację życiową
młodych podopiecznych i rozpoznać oraz zaakceptować
także ich poruszenie tematem i wyzwania.
Następnie dokonywana jest analiza posiadanych danych
empirycznych odnośnie zapotrzebowania opiekuńczego
młodych podopiecznych.
Uczestnicy mogą w ramach tego zadania podzielić się
pracą i przedyskutować wyniki na plenum. Możliwe jest
też pokazanie wyników na plakacie, na którym zebrano
w przejrzysty sposób wszystkie wyniki analizy
zapotrzebowania. Na prezentację tych wyników mogą
zostać
zaproszeni
przedstawiciele
instytucji
posiadających oddziały opieki nad osobami młodymi.
Prezentacja może także odbyć się w formie wystawy
plakatowej z otwartą dyskusją w placówce lub
samorządzie.

Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki
 Wskazówki do zadań
nauczania
Zakończenie modułu

Literatura

Miejsca nauczania w tym module są znacząco
poszerzone. Badanie zapotrzebowania może z powodu
różnych
metod
procedowania
odbywać
się
najróżniejszych miejscach, podobnie jak prezentacja
wyników.
Zakończenie modułu składa się ze sprawozdania
pisemnego odnośnie wymagań opieki oraz prezentacji
wyników w instytucji posiadającej oddział opieki nad
osobami młodymi, w placówce lub samorządzie.
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Moduł 8
Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi. „Opieka nad osobami
młodymi “ – opracowanie koncepcji, implementacja i ewaluacja
Zakres: 150 jednostek lekcyjnych
Obecność: 60 jednostek lekcyjnych
6 CP
Czas autonomicznego uczenia się i transferu: 90 jednostek
lekcyjnych
Autorzy
Barbara Knigge-Demal
Johanna Hoffmeister
Szilágyi-Nagy, Imola
Urbanska, Alexandra
Typ modułu
Praktyczny moduł transferowy
Poziom ERK
5 do 6
Poziom Akademickich
Ram Kwalifikacji
Warunki przyjęcia
- ukończenie I części modułu
Możliwość kontynuacji
Kontynuacja opracowania koncepcji w ramach pracy
magisterskiej lub innej pracy (ewentualnie połączonej z
praktyczną realizacją w placówce praktycznej)
Opis modułu
Moduł oferowany jest w postaci dwóch modułów częściowych.
Nadrzędnym celem jest wieloperspektywiczna analiza
zapotrzebowania w zakresie opieki nad osobami młodymi
(część I) oraz opracowanie nowej koncepcji dla opieki nad
osobami młodymi (część II). Obie części modułu wymagają
ścisłej współpracy z instytucjami opieki nad osobami młodymi.
W części II modułu w centrum uwagi znajduje się opracowanie
koncepcji oraz planowanie jej implementacji i ewaluacja.
Chodzi o to, żeby zaplanować możliwą do zrealizowania,
zorientowaną na klienta i współpracownika koncepcję dla
instytucji „opieki nad osobami młodymi”.
W tym celu poznane będą różne formy koncepcji,
sformułowane zostaną cele koncepcji dla „opieki nad osobami
młodymi“, zaplanowane zostaną odpowiednie środki, oraz
objaśnione kwestie implementacji oraz ewaluacji w postaci
sprawozdania.
Opracowanie koncepcji zostanie tutaj wypróbowane na
przykładzie młodej osoby i uzupełnione ewaluacją. Po
zakończeniu modułu nabyte umiejętności w zakresie
opracowania koncepcji mają być możliwe do przeniesienia na
inne zakresy opiekuńcze i zdrowotne.
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Kompetencje działania

Wyniki nauczania

Uczestnicy dyskutują na podstawie wyników badań naukowych
oraz z uwzględnieniem tła społecznego, ekonomicznego i
prawnego, warunki ramowe różnych koncepcji opiekuńczych
dla opieki nad osobami młodymi. Wnioskują na tej podstawie
cele i środki dla zorientowanych na klienta i współpracownika
innowacyjnych koncepcji opieki. Opracowują plan dla
menedżmentu projektowego i utrwalają koncepcję poprzez
przemyślenia o formatywnej i sumatywnej ewaluacji. Przez to
koncepcja „opieki nad osobami młodymi“ staje się w przypadku
ewentualnej implementacji możliwa do sprawdzenia.
Wiedza
Uczestnicy …
 Opisują i objaśniają różnie modele opracowania koncepcji.
 Dyskutują różne formy formułowania celów oraz rozróżniają
je od siebie w odniesieniu poziomu wymagań.
 Szkicują dane wymagania formatywnej i sumatywnej
ewaluacji.
 Objaśniają zakres zadań i odpowiedzialności w zarządzaniu
projektem.
Umiejętności
Uczestnicy …
 Analizują rozbieżne alternatywy koncepcji i rozważają ich
sposób działania na tle stwierdzonego zapotrzebowania w
instytucjach „opieki nad osobami młodymi“.
 Sporządzają ustrukturyzowany pisemny plan projektu,
wskazują cele i środki projektu oraz przedstawiają zadania
menedżmentu projektu.
 Ilustrują program ewaluacji, za pomocą którego działanie
koncepcji ma być sprawdzane pod kątem formatywnym i
sumatywnym.
 Przedstawiają koncepcję w odpowiedniej placówce,
dyskutują z zespołem na temat warunków ramowych jej
testowania oraz wyjaśniają akceptację oraz możliwe
wymagania odnośnie adaptacji.
 Na tle informacji zwrotnej/wyników ankiety z placówki
reflektują opracowaną koncepcję, szacują jej zasięg i
skuteczność na podstawie wyznaczonych kryteriów.
 Po tym pierwszym procesie ewaluacji przeprowadzają
pierwszą rewizję koncepcji.
Postawy
Uczestnicy …
 Przyjmują wobec potrzeb klientów i współpracowników
akceptującą i pełną szacunku postawę. Uważnie rejestrują
potrzeby i dostrajają do nich opracowywaną koncepcję.
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 W ramach analizy właściwej drogi do celu uwzględniają
uwagi i informację zwrotną z placówki.
 Szanują impulsy odnośnie rewizji pochodzące od zespołu w
placówce i odpowiedni uwzględniają te impulsy w koncepcji,
z zachowaniem przejrzystych kryteriów.
Zalecenia do kształtu
lekcji

Zalecenia do
przeprowadzenia
kształcenia praktycznego
- Odpowiednie miejsca
nauki
 Wskazówki do zadań
nauczania
Zakończenie modułu

Literatura

Niniejszym moduł należy zrealizować jako projekt w formie
seminarium blokowego.
Wprowadzenie do II części modułu można rozpocząć
krytyczną refleksją części I modułu. Do tego celu uczestnicy
mogą utworzyć tandemy dające sobie wzajemnie informacje
zwrotne do wyników badania zapotrzebowania oraz zwrotne
informacje o pozytywnych i krytycznych uwagach.
W dalszej części uczestnicy analizują istniejące modele
koncepcji, pomysły koncepcji oraz koncepcje opiekuńcze i
porównują ich cele i środki z wynikami badania
zapotrzebowania.
Opracowują plan pracy i przemyślenia dla menedżmentu
projektowego.
Na „warsztacie pisarskim“ uczestnicy uczą się wprowadzać
pomysły do koncepcji i spisywać je w sposób
ustrukturalizowany. Przy tej czynności są wspierani przez
tutorów.
Na koniec planują otwartą dyskusję, w której chodzi o opiekę
nad młodymi podopiecznymi i pierwszy raz prezentują
koncepcję publicznie. Tutaj na pierwszym planie znajduje się
dyskusja nad opracowaną koncepcją w rundzie eksperckiej w
danej placówce. Tutaj uczestnicy mają być skonfrontowani z
tym, jak koncepcja pasuje do potrzeb oraz jak można ją
zrealizować.
Obok szkoły wyższej zasadniczo należy uwzględnić placówkę
„opieki nad osobami młodymi“ jako miejsce uczenia się. Proces
opracowania, ustalenia celów i środków zachodzi w stałym
sprzężeniu zwrotnym z odpowiednią placówką.

Zakończenie modułu składa się z pisemnego sprawozdania i
prezentacji koncepcji w placówce „opieki nad osobami
młodymi“.
Behrens, J. & Langer, G. (2016). Evidence-based nursing and
caring: Methoden und Ethik der Pflegepraxis und
Versorgungsforschung - vertrauensbildende Entzauberung
der "Wissenschaft". Göttingen: Hogrefe.
Pfaff, H. et al. (2011). Gesundheitsversorgung und Disease
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Zmodularyzowana koncepcja edukacyjna
„Opieka nad osobami młodymi“
Część D: Przyporządkowanie i adaptacja modułów
Karolina Pohl-Skorupa w imieniu Carework i
Imola Szilágyi-Nagy w imieniu Fundația Creștină Diakonia Sfântu Gheorghe
z udziałem: J. Hoffmeister, B. Knigge-Demal i K. Schönlau







Siatka modułów do przyporządkowania modułów
o Przyporządkowanie modułów do danych systemów klasyfikacji
o Prezentacja tabelaryczna: przyporządkowanie modułów
o Objaśnienia do przyporządkowania poszczególnych modułów
Podręcznik działania do adaptacji modułów
o Wprowadzenie
o Raporty z doświadczeń w adaptacji modułów
Literatura część D
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Siatka modułów do przyporządkowania modułów
W wyniku „pakietu roboczego 06 siatka modułów“ powstał system klasyfikacji, który pozwala na
przyporządkowanie opracowanych modułów. Celem przyporządkowania jest polepszenie
transparentności treści modułów na bazie teoretycznych koncepcji. Siatka modułów pokazuje także
zakres i głębię oferty „zmodularyzowanej koncepcji edukacyjnej opieki nad osobami młodymi“,
zarówno odnośnie treści jak i struktury.
Przyporządkowanie modułów do różnych systemów klasyfikacji
W poniższym systemie klasyfikacji dokonano przyporządkowania wszystkich 16 opracowanych
modułów. U podstaw tego systemu porządkowego leżą trzy różne modele i teorie.
Przyporządkowanie modułów w systemie klasyfikacji ma podkreślić, jakie perspektywy i sposoby
postrzegania opieki nad osobami młodymi współbrzmiały przy opracowaniu modułów. Poniższe
trzy teorie względnie modele tworzą tło i ramy odniesienia modułów oraz zostały wykorzystane do
stworzenia systemu klasyfikacji. Są to




Europejskie Ramy Kwalifikacji
Ekologiczno-systemiczne podejście wg Bronfenbrennera
Typologia modułów wg Hundenborn i Knigge-Demal

Europejskie Ramy Kwalifikacji
Skrót ERK oznacza „Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie“ i tworzy system
poziomów kalifikacji, uchwalony w kwietniu 2008 roku decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady.
Celem było uzyskanie porównywalności kwalifikacji i kompetencji zawodowych w krajach
członkowskich UE. Sporządzono ośmiopunktową skalę, aby ustalić na każdym poziome ERK zakres
uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Poziom ERK 1 odpowiada nabyciu wiedzy
podstawowej, ogólnej wiedzy i umiejętności na danym obszarze. Poziom ERK 8 oznacza najwyższe
kwalifikacje. Na tym poziomie posiada się wiedzę fachową w określonym zakresie.
Krajowe Ramy Kwalifikacji opracowane zostały w oparciu o europejskie Ramy Kwalifikacji i w ten
sposób organizują kwalifikacje w poszczególnych systemach edukacyjnych. W ramach kwalifikacji
opisano, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne są nabywane na określonych
poziomach edukacji. Krajowe Ramy kwalifikacji pozwalają na porównanie systemów w różnych
krajach. Ma to wspierać możliwość elastycznego kształtowania ścieżki kwalifikacji i edukacji na
płaszczyźnie międzynarodowej.
Ekologiczno-systemiczne podejście wg Bronfenbrennera
Aby scharakteryzować moduły i ponadto uwzględnić systemiczną ich perspektywę posłużono się
teorią Uriego Bronfenbrennera. Rozróżnia on cztery płaszczyzny systemowe: mikrosystem,
mezosystem, egzosystem i makrosystem. Płaszczyzny systemowe wg Bronfenbrennera opisują
strukturę relacji pomiędzy osobami działającymi oraz pomiędzy osobą działającą a warunkami
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społecznymi. Te płaszczyzny miały centralne znaczenie dla osób opracowujących moduły, gdyż
opisują i objaśniają działania oraz międzyludzką strukturę relacji osób w opiece nad młodymi
podopiecznymi.
Mikrosystem
Bronfenbrenner opisuje mikrosystem jako wzór aktywności, czynności, ról i relacji międzyludzkich,
które doznaje osoba w systemie społecznym swojej rodziny lub pracy. Te poszczególne osoby
naznaczone są wg. Bronfenbrennera przez ich świat życiowy, cechy fizyczne i materialne lub poziom
rozwoju (por. Bronfenbrenner, 1981, str. 38). W mikrosystemie chodzi o zrozumienie działania
pomiędzy osobami, ich aktywnością, zachowaniem i kreowaniem ich relacji.
Moduły skupiające się na systemie relacji pomiędzy młodym podopiecznym a opiekunem,
aktywnością i rolą tych osób, są wg. Bronfenbrennera umiejscowione na poziomie mikro. W tych
modułach chodzi przede wszystkim o zrozumienie zachowań i interakcji pomiędzy tymi osobami
oraz umożliwienie nabycia kompetencji w profesjonalnym kreowaniu relacji (B. Knigge-Demal, C.
Eylmann, G. Hundenborn 2011).
Mezosystem
Według Bronfenbrennera mezosystem opisuje dialog i kreowanie relacji pomiędzy
współpracownikami lub w zespole. Chodzi tu nie tylko o działające osoby, ale także o warunki
kontekstowe pracy zawodowej (lub życia prywatnego). Każdy system, na przykład stacjonarny dom
pobytu długoterminowego, opieka ambulatoryjna lub szpital w zakresie leczenia nagłych
wypadków, jest zdeterminowany specyficznymi wymaganiami odnośnie ludzi. Moduły
zorientowane na te systemiczne warunki kontekstowe placówki senioralnej i tematycznie związane
z tym wymagania odnośnie profilu kompetencji opiekunów, są więc zorientowane na mezosystem.
W tych modułach chodzi zasadniczo o umożliwienie nabycia kompetencji, które wymagane są do
radzenia sobie ze specyficznymi wymaganiami, np. w placówce opieki nad seniorami.

Egzosystem
Egzosystem opisuje wg. Bronfenbrennera zakres życiowy lub kilka obszarów życiowych, w których
działająca osoba nie bierze sama udziału, ale w których następują wydarzenia, które wpływają na
działanie tych osób. Chodzi więc o to, że działanie osób nie zawsze jest determinowane poprzez
inne obecne osoby i ich warunki kontekstowe, ale także przez systemy społeczne, które nie są
bezpośrednio związane z sytuacją. Tak więc na życie młodego podopiecznego w placówce wpływa
rodzina wraz z jej społecznymi relacjami, mimo braku bezpośredniego wpływu na jego aktywność
(Bronfenbrenner, 1981, str. 42). Wynikające z tego wymagania odnośnie opiekunów poruszono w
opracowanych modułach jedynie pośrednio.
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Makrosystem
Odnośi się wg. Bronfenbrennera do społecznych warunków ramowych, w których osoby działające
żyją. W makrosystemie chodzi o zrozumienie społecznych wymagań i ich skutku na zakresy życiowe
osób działających, i przez to umożliwienie nabycia poprzez naukę w ramach modułów
odpowiednich kompetencji. Tak więc wymagania odnośnie opiekunów wynikają z ustaw odnośnie
opieki, tendencji demograficznych i wyników rozmów w ramach układów zbiorowych. Tym
wymaganiom można jedynie wtedy sprostać, gdy umożliwi się nabycie odpowiednich kompetencji
w ramach dokształcenia i doskonalenia zawodowego, które to kompetencje w swoim działaniu są
ukierunkowane na działanie w społeczeństwie. Moduły, które odnoszą się do warunków
społecznych i ich skutków i wymagań w odniesieniu do działania poszczególnej osoby, są
umiejscowione na poziomie makro.
Każdy moduł można przyporządkować do systemu klasyfikacji Bronfenbrennera, uwzględniając
ukierunkowanie modułu na daną płaszczyznę systemową oraz na umożliwienie nabycia
kompetencji dla danego poziomu systemowego.
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Typologia modułów
Opracowane moduły mogą być na różny sposób rozróżniane. W związku z typologią modułów,
Hundenborn i Knigge-Demal (2011) w oparciu o Lisop i Huisinga (2000) skonstruowały typy
modułów dla dydaktyki pól nauczania. Zgodnie z tym moduły różnią się w taki sposób, na jakie
procesy uczenia się funkcje główne modułów są zorientowane. W oparciu o Lisop i Huisinga można
scharakteryzować moduły jak „moduły bazowe“, „praktyczne moduły transferowe“ lub „moduły
podmiotowych szczególnych kwalifikacji“.
Moduły bazowe są zorientowane na centralne i podstawowe zasoby wiedzy z różnych zakresów.
Dają pogląd na centralną wiedzę z danej dziedziny fachowej, na jej pytania, metody i systematyki.
Często są zorientowane na systematykę fachową odpowiedniej dyscypliny naukowej. Przekazując
wiedzę podstawową tworzy się podstawę do fachowo uzasadnionego działania w sytuacjach
zawodowych.
Praktyczne moduły transferowe wykazują natomiast ewidentne i ukierunkowane na zrównoważony
rozwój odniesienie do sytuacji zawodowych i wymaganych procesów czynności. Praktyczne moduły
transferowe są zorientowane na kompetencje działania, które zgodnie z wymaganiem umożliwiają
transfer do sytuacji zawodowych i nadają się do rozwiązywania problemów w obszarze
zawodowym, w tym przypadku w obszarze opieki nad młodą osobą. W procesach uczenia się w
praktycznych modułach transferowych następuje zestrojenie wiedzy fachowej z sytuacjami
działania, aby można było działać nie tylko na bazie fachowej wiedzy teoretycznej, ale przede
wszystkim w sposób uzasadniony.
Moduły podmiotowych kwalifikacji szczególnych skupiają się na rozwoju osobowości uczącego się.
Są zorientowane na umożliwienie uzyskania postaw, motywacji i etycznie uzasadnionej zdolności
do refleksji.
Różne typy modułów umożliwiają w ramach toku nauczania odpowiednie uwzględnienie zasady
naukowości (moduły bazowe), zasady sytuacyjności (praktyczne moduły transferowe) i zasady
osobowości (podmiotowe moduły szczególne) (Hundenborn & Knigge-Demal 2011).
Tabele 11 i 12 pokazują opis systemu klasyfikacji oraz przyporządkowanie modułów.
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Prezentacja tabelaryczna: przyporządkowanie modułów
Na początku tabeli znajduje się numeracja modułów w połączeniu z tytułem: rzymskie cyfry I-VI
odnoszą się do modułów opracowanych pierwotnie w ramach innowacyjnego projektu Leonardo
da Vinci (2012 – 2014), arabskie cyfry 1-8 odnoszą się do modułów opracowanych w ramach
projektu programu Erasmus+ „Opieka nad osobami młodymi“ (2016-2018). W dalszej części
pokazano, do jakiej płaszczyzny systemowej wg. ekologicznej teorii Bronfenbrennera można
poszczególne moduły przyporządkować, któremu poziomowi ERK odpowiadają i jakiego typu są
zgodnie z typologią Hundenborn & Knigge-Demal.
Tabela nie opisuje w sposób dokładny zależności pomiędzy modułami i ich położeniem w ramach
koncepcji, z tego powodu opracowano grafikę lepiej prezentującą system zależności modułów.
Tym samym opracowano formę graficzną, integrującą wszystkie systemy klasyfikacji, i
równocześnie umożliwiającą rozpatrywanie modułów z trzech różnych perspektyw.
Zarówno forma tabelaryczna jak i stosowane znaki mają optymalnie przedstawić wcześniej opisany
system.
Zielony okrąg i fioletowe puzzle zastosowano w celu zaznaczenia modułów w odniesieniu do
typologii pół nauczania. Wszystkie moduły, które zgodnie z typologią pól nauczania
przyporządkowano do modułów bazowych i praktycznych modułów transferowych,
zaprezentowano w postaci dwóch form puzzli. Puzzle modułów bazowych mają „noski” skierowane
w górę. Pokazuje to, że dany moduł jest modułem podstawowym, tworzącym bazę. Inna forma
puzzli została wykorzystana do oznaczenia praktycznych modułów transferowych. Zielone okręgi
odpowiadają modułom podmiotowych kwalifikacji szczególnych. Po lewej stronie siatki
odwzorowana jest skala. Punkty 1-6 odnoszą się do poziomu ERK, czyli przyporządkowania
modułów do poziomu ram kwalifikacji. W górnej i dolnej części siatki przedstawiono kryteria
przyporządkowania dla płaszczyzn systemowych.
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Nr

Tytuł modułu

I.a

Rozwój osobowości i tożsamości młodych osób
wymagających opieki
- światy społeczne i ich rozwój I.b Rozwój osobowości i tożsamości młodych osób
wymagających opieki
- Potrzeba opieki jako następstwo przewlekłych schorzeń i
wypadków II
Wzmocnienie profesjonalnej roli
- Kształtowanie stosunków i sytuacji w rozmowie III
Współdziałanie
przy
aktywizacji
młodych
osób
wymagających opieki
IV.a Osobowość i pielęgnacja ciała młodych osób wymagających
opieki - tutaj:
- w powiązaniu z seksualnością, intymnością i komunikacją
IV.b Osobowość i pielęgnacja ciała młodych osób wymagających
opieki-tutaj:
- w powiązaniu z procesem odżywiania i trawienia V
Przejąć zadania asystenta w sytuacjach kryzysowych
VI

Wzmocnienie profesjonalnej roli:
- Radzenie sobie z konfliktami i (własnymi) obciążeniami -

Przyporządkowanie do
typologii pól nauczania

Przyporządkowanie Zakres w
wg
godzinach
Bronfenbrennera

Credit Poziom
Points ERK

Moduł bazowy

Poziom mikro

32-40

1

2

Moduł bazowy

Poziom mikro

32-40

1

3

Podmiotowe kwalifikacje
szczególne
Praktyczny moduł
transferowy
Praktyczny moduł
transferowy

Poziom mikro

32-40

1

2

Poziom mezo

32-40

1

2

Poziom mezo

32-40

1

2

Praktyczny moduł
transferowy

Poziom mezo

32-40

1

3

Praktyczny moduł
transferowy
Podmiotowe kwalifikacje
szczególne

Poziom mezo

32-40

1

2

Poziom mikro

32-40

1

3

Tabela 11: Siatka modułów do przyporządkowania modułów część 1
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Nr

Tytuł modułu

Przyporządkowanie do
typologii pól nauczania

Przyporządkowanie Zakres w
wg
godzinach
Bronfenbrennera

1

Kreowanie osobistej przestrzeni życiowej w „opiece nad
osobami młodymi“

Poziom mezo

50

2

2-3

2

Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi „ustalić cel i świętować sukces!“

Poziom mirko

50

2

2-3

3

Wyzywające zachowanie w opiece nad osobami młodymi – co
robić?
Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi „przyjaciel lub zawodowiec w opiece?“

Praktyczny moduł
transferowy
Podmiotowe kwalifikacje
szczególne
Moduł bazowy

Poziom mikro

50

2

2-3

Podmiotowe kwalifikacje
szczególne
Praktyczny moduł
transferowy
Praktyczny moduł
transferowy
Praktyczny moduł
transferowy

Poziom mikro

50

2

2-3

Poziom mezo

50

2

4

Poziom mezo

50

2

4

Poziom makro

100

4

5-6

Praktyczny moduł
transferowy

Poziom mezo

150

6

5-6

4
5

Specjalista opiekun w zespole multiprofesjonalnym w opiece
nad osobami młodymi

6

Doradzać jako specjalista opiekun w opiece nad osobami
młodymi

7

Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi. „Opieka
nad osobami młodymi “ – Sytuacja wyjściowa oraz
stwierdzenie zapotrzebowania
Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi. „Opieka
nad osobami młodymi “ – opracowanie koncepcji,
implementacja i ewaluacja

8

Credit Poziom
Points ERK

Tabela 12: Siatka modułów do przyporządkowania modułów część 2
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Objaśnienia do przyporządkowania modułów wg Bronfenbrennera
Z siatki modułów można wywnioskować, że moduły Ia, Ib, II, VI i 2-4 odnoszą się zgodnie z
przyporządkowaniem wg. Bronfenbrenner do poziomu mikro, czyli do opiekuna i jego interakcji w
ramach sytuacji opiekuńczych. Moduły III, IVa, IVb i V, oraz moduł 5 i 6 znajdują się na płaszczyźnie
mezo i są skierowane na zespół opiekuńczy i koleżeńskie relacje w zespole. Kwalifikacje na
płaszczyźnie makro opracowywane są poprzez wprowadzenie modułów 1, 7 i 8. Kilka modułów
można przyporządkować do kilku płaszczyzn, przyporządkowanie modułów nastąpiło do tej
płaszczyzny systemowej, do której treść modułu była najbardziej zbliżona.
Objaśnienie przyporządkowania modułów wg typologii modułów
Podczas analizy siatki modułów okazuje się, że trzy moduły należą do modułów bazowych. Są to
moduły I.a, I.b i 3. Cztery moduły – II, VI, 2 i 4 są modułami podmiotowych kwalifikacji szczególnych.
Moduły praktycznego transferu tworzą największą grupę. Do tych modułów należą moduły III, IV.a,
IV.b, V, 1, 5, 6, 7 i 8.
Objaśnienia do przyporządkowania modułów wg ERK
Siatka modułów pokazuje, na jakim poziomie ERK poszczególne moduły się znajdują. Można to
jednoznacznie określić, gdyż większość modułów znajduje się na poziomie 2 do 3. Jest to
uzasadnione między innymi tym, że wspomniany projekt Leonardo da Vinci Transfer innowacji
(2012-2014) zasadniczo miał na celu opracowanie modułów na tym poziomie. Kontynuacja projektu
umożliwiła opracowanie modułów na wyższym poziomie ERK.
Na poziomie ERK 2 znajduje się sześć modułów: Ia, II, III, IV.a, V i 2. Dwa kolejne – 1 i 4, znajdują się
na granicy poziomów 2 i 3. Moduły I.b, IV.b, VI i 3 odpowiadają poziomowi 3 ERK.
Dwa z dziewięciu modułów odpowiadają kwalifikacjom na poziomie 4 ERK. Są to moduły 5 i 6.
Podczas analizy najwyższego stopnia skali można stwierdzić, że moduły 7 i 8 nie można
jednoznacznie przyporządkować do danego poziomu, dlatego osadzono je na poziomie 5-6 ERK.
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Objaśnienia do poszczególnych modułów

Rysunek 4: Siatka modułów

Moduł 1 jest praktycznym modułem transferowym, gdyż jest jednoznacznie związany z działaniem
w sytuacjach zawodowych. Moduł integruje zarówno wiedzę fachową, jak i kompetencje działania
asystentów w opiece, z tego powodu znajduje się na poziomie 2 do 3 ERK. W odniesieniu do
przyporządkowania wg. Bronfenbrennera moduł zalicza się do płaszczyzny mezo, gdyż uwzględnia
współpracę pomiędzy zespołem opiekuńczym i zespołem multiprofesjonalnym.
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Punkt ciężkości modułu 2 leży w rozwoju osobistym, moduł zalicza się więc do grupy modułów
podmiotowych kwalifikacji szczególnych. Temat tożsamości zawodowej dotyczy każdego, który
może brać udział w opiece nad pacjentem, dlatego moduł znajduje się na poziomie 2 do 3 ERK. W
odniesieniu do przyporządkowania wg. Bronfenbrennera, moduł zalicza się do płaszczyzny mikro,
gdyż chodzi w nim o personel działający w opiece.
Moduł 3 jest modułem bazowym na poziomie ERK 2 do 3, gdyż traktuje o przyswajaniu wiedzy
podstawowej z kilku nauk referencyjnych. Orientacja w określonej tematyce, umożliwia opiekunom
analizę sytuacji, aby następnie można działać w sposób odpowiedni. Po przyporządkowaniu wg
Bronfenbrennera moduł odnosi się do opiekuna jako osoby, czyli znajduje się na płaszczyźnie mikro.
Moduł 4 jest zorientowany na podmiotowe kwalifikacje szczególne. Podobnie jak w module 2 punkt
ciężkości leży w rozwoju osobistym opiekuna. Zaszeregowanie na poziomie ERK 2 do 3 jest związane
z tym, że temat modułu odnosi się do każdej osoby, która bierze udział w procesie opieki. W
odniesieniu do przyporządkowania wg. Bronfenbrennera, moduł zalicza się do płaszczyzny mikro –
definiuje rolę opiekuna.
Moduł 5 i 6 są praktycznymi modułami transferowymi, gdyż są powiązane z działaniami w
sytuacjach zawodowych. Moduły przekazują kompetencje fachowe i społeczne. Jako że nie chodzi
tutaj o pojedynczy podmiot, ale o personel tworzący zespół, moduły przyporządkowano do
płaszczyzny mezo wg. Bronfenbrennera. Moduł 5 i 6 znajduje się na poziomie 4 ERK, gdyż odnosi
się do opiekunów fachowców.
Moduł 7 jest praktycznym modułem transferowym, gdyż umożliwia stosowanie w praktyce nabytej
wiedzy. Po przyporządkowaniu wg. Bronfenbrennera przynależy do płaszczyzny makro –
analizujemy i uwzględniamy ramy społeczne. Zgodnie z ERK przyporządkowano go do poziomu 5 do
6, gdyż po realizacji modułu uczestnik posiada wiedzę fachową z określonego zakresu.
Moduł 8 jest praktycznym modułem transferowym, gdyż podobnie jak moduł 7 umożliwia transfer
wiedzy teoretycznej do sfery praktycznej. Moduł odnosi się do kształcenia fachowców w zakresie
opieki oraz specjalistów z kwalifikacją akademicką. Znajduje się więc na poziomie 5 do 6 ERK.
Zgodnie z przyporządkowaniem wg. Bronfenbrennera moduł znajduje się na płaszczyźnie mezo.
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Podręcznik działania dotyczący adaptacji modułów
Wprowadzenie
W opisie produktu wniosku projektowego do pakietu roboczego "Podręcznik działania dotyczący
adaptacji modułów" przewidziane jest m. in., że podręcznik działania





wykorzystuje doświadczenie, jak adaptacja modułów możliwa jest we wszystkich grupach
docelowych
podchwytuje wskazówki do procesu rozwoju charakterystycznych treści modułów na tle
specyficznych uwarunkowań dla danego kraju
integruje grupy docelowe sekwencji edukacyjnych
tematyzuje i uzgadnia wszystkie wnioski w ramach transferowych warsztatów zajęciowych
(analogicznie cytowane z wniosku projektowego str. 44/45, marzec 2016)

Temat adaptacji modułów dotarł do wszystkich partnerów projektu już na jego wczesnym etapie:
już podczas fazy testowania modułów prawie wszystkie moduły musiały zostać dostosowane do
istniejących warunków panujących w danym kraju. Przyczyny były wielorakie. W przypadku
niektórych modułów adresaci zmienili się w odniesieniu do opisu modułu, a zatem poziom
kwalifikacji opisany w module musiał zostać dostosowany do wymogów odnośnie uczenia się.
W innym przypadku sytuacje uczenia się nie były skierowane na obszar roboczy „opieki nad osobami
młodymi”, ale moduł musiał być dostosowany z takim samym naciskiem jak zorientowanie na
nabycie kompetencji w ramach opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.
Te i podobne wyzwania doprowadziły do zmian w prawie wszystkich modułach, które uważamy za
przykładowe.
Zasadniczo moduły muszą być możliwe do zintegrowania w różnych koncepcjach edukacyjnych,
zgodnie z ich strukturą i treścią. Zostały one użyte w tym projekcie
- jako szkolenie wewnątrzzakładowe
- zintegrowane w 1-rocznym kształceniu na pomocnika opiekuna
- zintegrowane w kształceniu pielęgniarza
- zintegrowane w treść studiów na kierunku studiów opiekuńczych
Ta różnorodność była możliwa tylko dzięki odpowiedzialnemu dostosowaniu modułów przez
wszystkich partnerów do zadanych warunków. Możliwy jest również dalszy transfer do innych
obszarów działania, pod warunkiem, że dokonane zostaną świadczenia adaptacyjne.
Przedłożony podręcznik działania składa się z przykładowych raportów dotyczących implementacji
modułów. Pokazują one opcje odpowiedniego dla adresatów wykorzystania modułów i zachęcają
do eksploracji pedagogicznego pola działania.
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Z tego powodu osoby odpowiedzialne za moduł i wykładowcy dokonały kompleksowych raportów
na temat implementacji modułów, z których wynika, w jaki sposób moduły zostały zmodyfikowane
i dostosowane zgodnie z warunkami sytuacyjnymi. Czyniąc to, zwykle zadawali następujące pytania,
aby przedstawić przykładowość usług adaptacyjnych:
- Jakie znaczenie ma zmieniona grupa uczących się?
- Jak może udać się dostosowanie poziomu uczenia się?
- Co należy wziąć pod uwagę, jeśli zmieni się grupa docelowa / adresatów?
- W jaki sposób mieszanka metod może wspierać pożądane nabycie kompetencji?
Tabelaryczny przegląd testowania modułów można znaleźć w części A dla przebiegu projektu jak
również w części E dla ewaluacji.
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Raporty z adaptacji modułów

Raport z Oberhausen do modułów 1 i 5 Corinny Quint i Cornelii Sievert
Przykładowa adaptacja do zmienionych grup adresatów / docelowych
Moduł "Projektowanie przestrzeni życiowej" został przetestowany podczas rocznego kształcenia dla
pomocnika opiekuna osób starszych na specjalistycznym seminarium Instytutu Edukacyjnego NRW
/ Johanniter Akademie w Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW). Uczestnikami testowania modułu
byli uczniowie nauki zawodu, którzy ukończyli prawie połowę okresu kształcenia. Na szczególną
uwagę zasługuje fakt, że grupa była wielokulturowa i składała się z przedstawicieli różnych
narodów, a zatem wielkie bogactwo różnych doświadczeń sprawiło, że wypróbowanie modułu stało
się rzeczywistością. Uczestnicy przynieśli ze sobą niewielką wiedzę teoretyczną, ale dzięki swojemu
„biologicznemu bagażowi” byli w stanie zapewnić odpowiedni transfer teorii i praktyki. Ze względu
na regulację prawną szkolenia w zakresie pomocnika opiekuna osób starszych przez Kraj Związkowy
Nadrenia Północna-Westfalia, istniały jasne wytyczne, w których moduł mógł się poruszać. Zajęcia
regulowane przez ustawę o opiece nad osobami starszymi oraz rozporządzenia o kształceniu i
egzaminach na pomocnika opiekuna osób starszych, zajęcia odbywały się w modelu blokowym.
Moduł musiał zostać zintegrowany z zalecanym programem nauczania. Dla obszaru nauczania, w
którym moduł został zintegrowany, wyznaczono określoną ilość godzin lekcyjnych. Dlatego też
długa faza praktycznego uczenia się, zalecana w module, była trudna do wdrożenia. Ponieważ
młodzi ludzie wymagający opieki w ramach opieki geriatrycznej są raczej rzadkością, nie można było
niestety w pełni dotrzymać wymogu grupy docelowej składającej się z młodych podopiecznych.
Jednak centrum uwagi zajęć było wielokrotnie kierowane na młodych podopiecznych, a aspekty,
które dotyczą potrzeb młodych podopiecznych, były uwzględniane w przebiegu zajęć. Poprzez
wizytę w placówce dla młodych podopiecznych materiał teoretyczny otrzymał pewną dozę
plastyczności. Szczególną uwagę zwrócono na pracę nad postawą uczestników, w celu zwiększenia
świadomości na ten temat. Uczestnikom umożliwiono w ten sposób bardziej przejrzyste
przedstawienie różnic między młodymi osobami wymagającymi opieki a osobami starszymi. To dało
modułowi nieco inne ukierunkowanie, ale wciąż udało się w pełni zrealizować jego intencje.
Moduł został nauczany przez wykładowczynię, która ma szerokie praktyczne doświadczenie w
różnych obszarach działania. Brała również udział w szkoleniu wykładowców w ramach projektu.
Otrzymała ona i realizowała cenne impulsy do pozyskiwania treści z wyników nauczania oraz do
dydaktycznego przetwarzania treści.
Zasadniczo zrealizowano intencję modułu. Niezbędne usługi adaptacyjne wniosły nową treść i nie
są postrzegane jako wadliwe.
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Przykładowa adaptacja poziomu nauczania
Moduł 5 „Multiprofesjonalny zespół w opiece nad osobami młodymi" został wypróbowany w
ramach trzyletniego szkolenia opiekunów osób starszych na specjalistycznym seminarium w
Instytucie Edukacyjnym NRW / Johanniter Akademie w Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW).
Uczestnicy testowania modułu byli uczniami nauki zawodu pierwszego roku nauki, ponieważ w
czasie testowania modułu w seminarium nie było rocznika trzeciego roku nauki. Zmieniło to poziom
uczenia się, a tym samym efekty uczenia się sformułowane w module. Uczestnicy nie wnieśli
wystarczającej wiedzy wstępnej na temat modułu, tak że poziom abstrakcji był czasami zbyt wysoki.
W trakcie modułu wielokrotnie umożliwiono uczestnikom analizę różnych grup zawodowych i
punktów styku zawodów opiekuńczych. Zadanie transferowe zostało zastąpione przez podzielenie
zadania uczenia się na dwa obszary zadań i ich adaptację. Ze względu na regulację prawną
kształcenia w opiece nad osobami starszymi Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia,
istniały jasne wytyczne, w których moduł mógł się poruszać. Regulowane przez ustawę o opiece nad
osobami starszymi oraz rozporządzenia o kształceniu i egzaminach w zawodzie pomocnika opiekuna
osób starszych zajęcia w szkoleniu odbywały się w modelu blokowym. Ponadto moduł musiał zostać
zintegrowany z zalecanym programem nauczania. Dla obszaru nauczania, w którym moduł został
zintegrowany, wyznaczono określoną ilość godzin lekcyjnych. Dlatego też długa faza praktycznego
uczenia się, zalecana w module, była trudna do wdrożenia. Ponieważ młodzi podopieczni w ramach
opieki geriatrycznej są raczej rzadkością, nie można było w pełni dotrzymać wymogu grupy
docelowej młodych podopiecznych. Jednak centrum uwagi zajęć był wielokrotnie kierowane na
młodych ludzi wymagających opieki a aspekty ich potrzeb były regularnie uwzględniane w
przebiegu zajęć. Ze względu na poziom wykształcenia uczestników, szczególnie podkreślano myśli i
pomysły dotyczące różnych zawodów zespołu multiprofesjonalnego, związane z obszarami
specjalistycznymi i punktami styku zawodów opiekuńczych.
Moduł był nauczany przez wykładowczynię, która ma szerokie praktyczne doświadczenie w różnych
obszarach działania. Brała również udział w szkoleniu wykładowców w ramach projektu oraz
otrzymywała i realizowała cenne impulsy odnośnie pozyskiwania treści z wyników nauczania oraz
dydaktycznego przetwarzania treści.
Zasadniczo zrealizowano intencję modułu. Należy jednak zauważyć, że grupa docelowa osób
uczących się, przy kolejnej implementacji modułu w trakcie kształcenia na seminarium
specjalistycznym, powinna być na wyższym poziomie wykształcenia, tak aby efekty uczenia się
mogły opierać się na odpowiedniej podstawie i być spójne.
W wyniku tego żadna z zamierzonych treści modułu nie musiałaby być zastąpiona. Bardziej
elastyczne i zorientowane na uczestnika podejście do modułu byłoby pożądane przy kolejnej
implementacji modułu. Dodatkowo przed realizacją modułu należałoby przeprowadzić intensywne
szkolenie wykładowców w odniesieniu do stosowanych instrumentów, dzięki czemu informacje
wstępne stały by się transparentne i zrozumiałe.
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Raport z Polski do modułów 4 i 6 od Karoliny Pohl-Skorupa
Moduł 4 „Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi” - „przyjaciel lub zawodowiec w
opiece?“ został wypróbowany w dwóch różnych grupach - grupie studentek Państwowej Akademii
Medycznej w Opolu oraz grupie pracowników opiekunów firmy CareWork.
Wypróbowanie modułu 4: „Przyjaciel lub zawodowiec w opiece“ od ERK 2 do 3 i 6
Pierwsza grupa składała się ze studentek I roku studiów na kierunku pielęgniarstwo. Była to grupa
kobiet w wieku 20-21 lat. Studentki nie miały doświadczenia zawodowego, a moduł został
zaimplementowany w ramach dodatkowego kursu. Uczestnikami byli wolontariusze, którzy byli
zainteresowani pogłębieniem wiedzy i kompetencji. Ponieważ moduł nie mógł zostać włączony do
programu studiów, stworzenie kursu uzupełniającego okazało się dobrym rozwiązaniem.
Wdrożenie modułu rozpoczęło się od wprowadzenia treści teoretycznych w dniu 17.01.2018.
Zdobyta wiedza teoretyczna została następnie wykorzystana w rozwiązywaniu różnych zadań
związanych z modułem. Omówiono kilka przykładów przypadków, ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji, w której młody pielęgniarz/młoda pielęgniarka opiekuje się młodym pacjentem/ młodą
pacjentką. Podczas pracy grupowej powstały plakaty, na których studentki opisały pozytywne i
negatywne aspekty takiej relacji. Uczestnicy kursu najlepiej integrowali się podczas zadania „burzy
mózgów”.
Zadanie polegało na wyliczeniu cech przyjaciela i cech profesjonalnej pielęgniarki. Grupa zajmowała
się treściami teoretycznymi i zadaniami. Wprowadzenie do modułu umożliwiło dobrą analizę zadań
transferowych. W ramach kursu studenci odwiedzili placówkę opiekuńczą dla upośledzonych dzieci,
młodzieży i dorosłych (tylko podopiecznych płci żeńskiej). Grupa poznała życie i codzienną rutynę
pacjentek. Podczas wywiadów z mieszkankami i personelem skonfrontowali oni treść modułu z
rzeczywistością i doszli do wniosku, że pracownicy instytucji mają te same cele, które opisane są w
module "Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi – „przyjaciel lub zawodowiec w
opiece?” Dotrzymując 50-godzinnych ram czasowych, można było moduł w pełni zrealizować.
Testowanie modułu 4 przy pomocy heterogenicznej grupy uczących się i zredukowanych zasobów
czasowych
Drugą grupą, w której wypróbowany był moduł, byli pracownicy firmy CareWork - opiekunowie
pracujący w środowisku domowym osób starszych. Grupa składała się z 12 kobiet w wieku od 44 do
64 lat. Ze względu na pracę personelu w nieregularnym rytmie czasu, szczególnie trudne okazało
się zrealizowane modułu w zakresie 50 godzin obecności, samokształcenia i transferu. Zawartość
modułu została skompresowana i dostosowana do postaci jednodniowego szkolenia. Uczestnikami
byli wolontariusze, którzy byli zainteresowani poszerzeniem swoich umiejętności. Wszystkie panie
miały doświadczenie życiowe i doświadczenie zawodowe w zakresie opieki od 2 do 10 lat.
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W związku ze zmniejszonym zakresem modułu, na pierwszym planie znalazły się elementy wiedzy.
Uczestnicy poznali między innymi role opiekuna i pacjenta, zajmowali się przykładami przypadków
i rozwiązywali praktyczne zadania, takie jak: odgrywanie ról - eliminowanie obszarów konfliktów,
rozwiązywanie konfliktów, ustalanie granic. Życie zawodowe uczestników jest w zasadzie związane
z opieką seniorów. Konieczne okazało się dostosowanie treści modułu do grupy docelowej. Jednak
wykładowczyni była w stanie bez problemu wdrożyć znaczną część wymagań modułu na innym
obszarze (w tym przypadku na obszarze opieki nad seniorami).
Testowanie modułu 6: Adaptacja poziomu wymagań modułu do programu studiów
Testowano w grupie studentów moduł 6 „Doradzać jako specjalista opiekun w opiece nad osobami
młodymi” oraz moduł 4. Byli to studenci Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Opolu.
Studenci II roku studiów pielęgniarstwa, kobiety i mężczyźni w wieku 20-25 lat. Uczestnicy nie mieli
specjalnego doświadczenia zawodowego i uczestniczyli dobrowolnie w testach. W tym przypadku
główną rolę odegrała motywacja i zainteresowanie uczniów rozwojem własnych kompetencji.
Część teoretyczna została przeprowadzona na podstawie odpowiedniej literatury. Treści zostały
dostosowane do poziomu wiedzy i wcześniej nabytych kompetencji studentów. Po wprowadzeniu
treści teoretycznych rozwiązano różne zadania odnoszące się do elementów składowych wiedzy. W
tej części został również wyświetlony film, który podejmuje temat modułu. Studenci wspomnieli o
problemach rozważanych w filmie i omówili możliwości ich rozwiązania. Na podstawie różnych
przykładów przypadków przygotowanych przez wykładowczynię, uczestnicy opracowali podczas
pracy grupowej rozmowy doradcze w potencjalnych sytuacjach zawodowych. Wszystko zostało
przedstawione na plenum w postaci gry fabularnej. Uczestnicy odgrywali różne role - opiekuna,
rodziców osoby wymagającej opieki, doradcy. Wykorzystano tu różne techniki nauczania i pomoce
dydaktyczne, między innymi: rozmowy, wywiady, obserwacje, porady. Faza transferu i ćwiczeń
odbyła się w szpitalu. Studenci odwiedzili chirurgię i oddział wewnętrzny, dodatkowo pediatrię dla
starszych dzieci. W szczególności przeprowadzono konsultacje w ramach obowiązkowej praktyki
studenckiej, w której można było wykorzystać treść modułu. W ostatniej fazie transferu studenci
uczestniczyli w warsztatach. Podczas spotkania szczególną uwagę zwrócono na znaczenie
poradnictwa, prawidłową identyfikację problemu i sytuację młodej osoby wymagającej opieki.
Studenci podkreślali, że nowoczesne doradztwo powinno w pełni wykorzystywać zasoby
multimedialne i internetowe, aby spełnić wymagania i dotrzeć do młodej osoby. Chociaż moduł
został wdrożony w ramach dodatkowego kursu, znaczna część wymagań modułu mogła zostać
wprowadzona do programu nauczania studentów. Chodziło głównie o praktykę zawodową, która
ma odbywać się w szpitalach i opiece domowej.
Studenci
 omawiali tematy odnośnie koncepcji teoretycznych oraz modeli doradczych, a także metod
i środków procesu doradczego.
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podkreślali znaczenie nowoczesnego doradztwa, najlepiej oceniali koncepcję doradztwa
dialogowego, w którym omawia się wszystkie dostępne opcje rozwiązania problemu opieki
i dochodzi się do samodzielnej decyzji, która pomoże dokonać dobrego wyboru.
wyjaśniali, jak ważna w procesie doradztwa jest właściwa diagnoza / diagnoza problemu,
sytuacja młodego opiekuna / krewnych. W procesie rozpoznania należy stosować
odpowiednie techniki i narzędzia, takie jak obserwacja, ankieta, przebieg leczenia, pomiary
i metody pośrednie w formie skal i kwestionariuszy oceny.
Rozpoznawali szczególną rolą pielęgniarki jako profesjonalnego doradcy młodego
podopiecznego i jego rodziny / krewnych.
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Raport z Gladbeck do modułów 2 i 3 Gabriele Bötticher, Lucii Formagiu, Joachima Georga &
Kerstin Schönlau
Przykładowa adaptacja do heterogenicznej grupy uczących się
Zespół jest dokształcany – i konsekwencje odnośnie wyboru metody
Moduł 2 „Ustalić cel i świętować sukces?“ i moduł 3 „Wyzywające zachowanie w opiece nad
osobami młodymi“
Grupa uczących się dla obydwu modułów
Obydwa moduły zostały przeprowadzone w ramach szkolenia wewnętrznego. Godne podkreślenia
było to, że za każdym razem w szkoleniu brał udział cały zespół opieki nad osobami młodymi:
pielęgniarze, pomocnicy, usługi opiekuńcze, służba społeczna, służba nocna, pomoc
domowa i asystent opieki medycznej.
Była to więc heterogeniczna grupa uczących się odnośnie kwalifikacji formalnej, ale pracująca razem
jako zespół składający się z różnych kwalifikacji. Doświadczenie zawodowe, szczególnie w
kontaktach z młodymi osobami wymagającymi opieki, było bardzo różne.
Opieka nad osobami młodymi istnieje od 2009 roku. Opiekuje się kobietami i mężczyznami w wieku
od 30 do 60 lat, którzy wymagają opieki stacjonarnej z powodu fizycznych ograniczeń
spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
Udział całego zespołu był szczególnie ważny dla usług opiekuńczych i kierownika placówki, aby
 wzmocnić pozycję kierownictwa obszarem mieszkaniowym
 przyczynić się do rozwoju zespołu w opiece nad osobami młodymi
 wypracować wspólne podejście do kwestii opiekuńczych
 ćwiczyć zachowania komunikacyjne w zespole i wobec mieszkańców
 zainicjować merytoryczny / fachowy rozwój zawodowy
 przyczynić się do sprawdzenia treści projektu UE pod kątem ich praktycznego znaczenia
Implementacja modułu mogła być możliwa tylko poprzez przejęcie zadań przez pracowników
innych placówek Diakonisches Werk. Ta „hospitacja w pracy” doprowadziła również do lepszego
zrozumienia w innych instytucjach specyfiki opieki nad osobami młodymi.
Warunki ramowe
Oferty edukacyjne odbywały się w ramach godzin pracy, uczestnicy w tym celu zostali zwolnieni z
obowiązku pracy.
Dla każdego modułu zaplanowano 3,5 dnia, które obejmowały także prezentację wyników grupy.
Zadania uczenia się odbywały się w postaci samokształcenia w przerwach pomiędzy dniami
obecności i były realizowane w placówce w małych grupach z rzeczywistymi sytuacjami
mieszkańców.
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Wszystkie elementy szkolenia odbywały się w pomieszczeniach centrum seniora Vinzenzheim.
Wykładowczyni
Moduły zostały przeprowadzone przez panią Gabriele Bötticher, która może pochwalić się dużym
doświadczeniem zawodowym w zakresie wdrażania zaawansowanych szkoleń z zakresu zawodów
opiekuńczych. Pani Bötticher jest znana w centrum, ponieważ uczestniczyła również w poprzednich
projektach UE, doskonaleniu zawodowym i coachingu w placówce. Tak więc istniała odgórna
podstawa zaufania, niezbędna do analizy wrażliwych tematów. Pomocny okazał się także udział
Pani Bötticher w szkoleniu wykładowców w ramach projektu UE. Tak więc traktowanie wymagań w
ramach modułu było transparentne.
Metody stosowane w module: ustalić cel i świętować sukces
W obydwu dniach seminarium przeprowadzono zamiennie krótkie wykłady z angażowaniem i
aktywizacją grupy.
Wybór:
 przy pomocy przygotowanego flipchartu i kopii formułowane są cele (SMART) i ćwiczone
razem najpierw na osobistych celach uczestników, tak aby mogły być realizowane jako część
zadania transferu (w oparciu o cele z i dla mieszkańca)
 Pytaniem „Jakie ślady chcesz pozostawić w 2018 roku w opiece nad osobami młodymi”
zadanie transferu przewidziane dla tego modułu zostało już zainicjowane pierwszego dnia.
To pytanie zostało zobrazowane przy pomocy flipchartu.
 W grze percepcyjnej „Reality Check” można było w łatwy sposób zbadać i wyostrzyć własną
percepcję, która jest ważna dla skuteczności własnych działań.
 Przybliżenie tematu, w którym każdy powinien zapisać swój osobisty sukces na karcie. W
drugim kroku karty odczytywano głośno, a jednocześnie rzucano kłębek wełny od osoby do
osoby. Tak, że na końcu powstaje „sieć zespołowa”. Cel: osiągnięcie i świętowanie sukcesu
w zespole.
 Osiągnięcia zataczają kręgi. Na ścianie metaplanu znajduje się obraz tarczy. Od wewnątrz
na zewnątrz znajdują się pojęcia: ja, zespół, mieszkańcy, centrum seniora. W kolejnym
kroku omawiane są następujące pytania: Jakie efekty mają twoje osobiste sukcesy w
zespole? Jakie były twoje sukcesy jako zespół opieki nad osobami młodymi? Aby następnie
wypracować w małych grupach, czym są sukcesy dla mieszkańców opieki nad osobami
młodymi.
 Flipchart jako wprowadzenie do pytań: Kiedy zachodzi sukces? Gdzie leżą punkty
wyzwalające? Radzenie sobie z różnymi ocenami sukcesów? (odpowiednie perspektywy:
pracownicy i mieszkańcy)
 doradztwo kolegialne jako instrument radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami. Po
zapoznaniu się z metodą pracownicy podeszli do praktycznego przykładu, przygotowali go
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pod kierunkiem wykładowczyni i od razu wprowadzili go w życie z powodzeniem po dniu
odbycia się modułu.
Moduł „ustalić cel i świętować sukces” początkowo przekazuje pewną lekkość i oczywistość. W
drugim kroku pojawiło się pytanie „Nie zawsze możemy świętować, gdy coś osiągnęliśmy” lub
„Powinniśmy dążyć do celów i je również świętować, które są one raczej ważniejsze dla
mieszkańców lub są skierowane w całkiem innym kierunku niż nasze własne cele zawodowe!”
Zwłaszcza interdyscyplinarna wymiana wyostrzyła spojrzenie i poszerzyła wzajemne zrozumienie.
Heterogeniczność grupy była tu niezwykle wzbogacająca.
W tym samym czasie korzyścią dla pracowników było wyjście z miejsca pracy, ponieważ po dwóch
dniach szkolenia ponownie stało się jasne, jak ważne jest uznanie osiągniętego celu. Konfrontacja z
różnymi perspektywami i tym, co jest postrzegane jako sukces lub cel przez danego mieszkańca, a
także pracownika, niekoniecznie musi być zgodne z osobistymi wyobrażeniami.
Oprócz aspektów merytorycznych, pracownicy uznali także, jak ważna jest istota tematu dla
utrzymania zdrowia psychicznego wszystkich.
Metody stosowane w module: wyzywające zachowanie w opiece nad osobami młodymi
W obydwu dniach seminarium zamiennie następują krótkie wykłady oraz angażowanie i aktywizacja
grupy.
Wybór:
 Wykorzystanie materiału filmowego (źródło: YouTube) i krótkie opowiadanie
 małe dziecko, które je samo a dorosły, który je jak małe dziecko
 kontekst stanie się jasny dla uczestników, kiedy i od czego to zależy, że ludzie doświadczają
zachowania jako rzucającego się w oczy, a przez to wyzywające.
 Runda dyskusyjna na podstawie prowokacyjnych pytań, aby podkreślić znaczenie
rzucających się w oczy zachowań i potrzebę konfrontacji z nimi.
 Wybrane obrazy w prezentacji PowerPoint ilustrują znaczenie postawy pełnej zrozumienia.
 World Café w celu opracowania punktów ciężkości: reakcja na szczególne zachowania; cele
priorytetowe; zorientowanie na nakład; zastosowanie „receptur sukcesu”. Cel: konieczność
działania zorientowana na potrzebę.
 Konfrontacja z wizerunkiem człowieka w związku z towarzyszeniem młodych osób
wymagających opieki. Wybór metody: Uczestnicy najpierw dyskutują w grupach po dwie,
po cztery, a następnie w grupach po osiem osób, i uzgadniają w ostatniej grupie, co wydaje
się im ważne w tym zakresie. W drugim kroku możliwa jest dyskusja na plenum i transfer
do życia zawodowego uczestników.
 Znaczenie języka: Arkusz roboczy pod hasłem „Rzeczy, o których się nie mówi...”
Odniesienie do codziennego życia i codziennych pułapek, które mogą wzmocnić trudne
sytuacje młodych osób wymagających opieki i ich bliskich staje się wyraźne.

124

Zmodularyzowana koncepcja edukacyjna „Opieka nad osobami młodymi“ – Projekt programu
Erasmus „Opieka nad osobami młodymi”


Rzucające się w oczy zachowanie i agresja: metoda „teatr interakcji” z wykładowczynią i
uczestnikami. Uczestnicy rozpoznają, w jakiej formie można egzekwować swoje życzenia –
co czynią również podopieczni, a co powoduje to, że życzenie jest np. ignorowane lub gdzie
konieczne jest zaznaczenie granicy. W rezultacie grupa wnosi sytuacje z ich zawodowego
kontekstu.
 Teatr improwizacyjny jako pomost do możliwości działania na rzucające się w oczy
zachowania. Uczestnicy stają się świadomi znaczenia mimiki twarzy, gestów i tonu, którymi
mogą kierować sytuacją
 Komunikacja bezprzemocowa - ilustrowana przy pomocy pacynek (wilka i żyrafy) oraz
kolejnego arkusza roboczego.
 działanie deeskalacyjne (ostre sytuacje) przedstawione w bardzo szczególnych sytuacjach.
Oprócz dalszego rozwoju kompetencji specjalistycznych, szkolenie zawsze wiąże się ze
wzmocnieniem kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Ostatnie opisują, jak radzić sobie w
relacjach i w związku z nimi. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy każdy pracownik może dostrzec
uczucia drugiego i zastanawia się, w jaki sposób może zoptymalizować zarządzanie własnymi
emocjami.
Właśnie to jest kluczowe w codziennych działaniach w dziedzinie opieki nad młodymi osobami w
module „obchodzenie się z wyzywającym zachowaniem”. Zaradne postępowanie z własną
emocjonalnością jest ogniwem współpracy w zespole multiprofesjonalnym.
Podsumowując, należy wspomnieć, że skład grupy uczących się umożliwił rozwój zarówno
merytoryczny, jak i rozwój interpersonalny.
W jaki sposób treść modułu pasuje do uczestników serii modułów?
Wymieniona wyżej heterogeniczna grupa uczących się (pielęgniarzy; asystenci; pomoc domowa;
pracownicy socjalni i asystenci opieki medycznej) umożliwia nie tylko spojrzeć na inne obszary
robocze i rozmawiać, ale także wymaga wprowadzenia metody, która sprawi, że temat modułu jest
transparentny dla wszystkich.
Chociaż lub ponieważ pracownicy znają się nawzajem, konieczne jest stworzenie atmosfery
sprzyjającej nauce, w której obok treści teoretycznych należy ustalić bezpośrednie odniesienie
praktyczne, które raz po raz uwzględnia różne grupy zawodowe i obszary wykonywania zadań.
Równocześnie należy stworzyć radosną atmosferę uczenia się, w której każdy jest nie tylko widziany
i słyszany, ale także zdaje sobie sprawę, że może i powinien wnieść swój wkład, ponieważ pytania,
dyskusje i błędy są oznaką uczenia się.
Wymienione metody zostały wybrane świadomie. Uczestnicy mogli przedstawić i przedyskutować
swoje codzienne tematy i codzienne doświadczenia. Treści teoretyczne zostały oparte na
materiałach informacyjnych na podstawie wytycznych modułów. Na seminarium należało
koniecznie powiązać treść teoretyczną z codziennymi działaniami pracowników. Tak więc z jednej
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strony czuli się „na miejscu” wszyscy ci, którzy od szkolenia oczekiwali transferu wiedzy a także ci,
którzy często opisywali doskonalenie zawodowe jako „zbyt teoretyczne”.
Wybrana procedura nie tylko sprawiła, że uczestnicy zajęli się tematem modułu pod względem
merytorycznym i dokonali praktycznego transferu, ale także możliwe było skoncentrowanie się na
innych punktach ciężkości i procesach opieki.
W ramach zadania transferu wzbogaceniem było realizowanie tego w postaci zadania grupowego.
Decydujące znaczenie dla sukcesu miało to, że grupy robocze składały się z różnych grup
zawodowych, tak że różne kompetencje mogły być uwzględnione, a zatem nastąpiło wzajemne
wsparcie.
Takie podejście zapewniło integrację z działaniami zawodowymi. Jednocześnie ćwiczono i
umacniano współpracę interdyscyplinarną.
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Raport z Rumunii do modułów 3 i 4 Tünde Olcsvári & Imola Szilágyi-Nagy
Rumuński partner projektu Fundația Creștină Diakonia Sfântu Gheorghe (Dom Irisz) był
zaangażowany w testowanie dwóch modułów.
Przykładowa adaptacja do zmienionej i mieszanej grupy adresatów /docelowej:
W Rumunii oba moduły zostały wypróbowane na mieszanej grupie uczestników.
W celu wypróbowania modułu 4 „Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi –
„Przyjaciel lub zawodowiec w opiece” zgłosiło się 6 pracowników Diakonii (Dom Irisz - Ośrodek
Opieki Dziennej dla dorosłych osób niepełnosprawnych). Ci pracownicy mogli w ramach corocznego
szkolenia wziąć udział w testach. Ponadto zgłosiło się 10 studentów z Medycznej Szkoły Policealnej
w Sfantu Gheorghe, gdzie podczas 3-letniego kursu szkoleniowego kształci się asystentki medyczne.
W celu wypróbowania tego modułu zgłosili się wyłącznie uczestnicy trzeciego roku szkolenia, którzy
zdobyli już pewne doświadczenie podczas okresu praktyk w szpitalu. Dzięki wymianie doświadczeń
z innymi uczestnikami mogli znacznie wzbogacić swoją wiedzę.
Jeśli chodzi o płeć uczestników, sektor opieki w Rumunii jest prawie wyłącznie żeński, tak iż zgłosiły
się głównie kobiety, a tylko jeden mężczyzna (asystent opieki społecznej Diakonii).
W celu wypróbowania modułu 3 – „Wyzywające zachowanie w opiece nad osobami młodymi”
zgłosiło się 7 pracowników Diakonia (Dom Irisz - Ośrodek Opieki Dziennej dla dorosłych osób
niepełnosprawnych). Tylko częściowo były to te same osoby, które również uczestniczyły w module
4. Z jednej strony wynikało to ze zmiany personelu, z drugiej strony nowi pracownicy byli również
zainteresowani testowaniem, w którym ich koledzy brali udział odnośnie modułu 3.
W Medycznej Szkole Policealnej Sfantu Gheorghe zaproponowano wypróbowanie modułu 3 dla
uczniów drugiego roku szkolenia, ponieważ trzeci rok był już przygotowywany do egzaminów
końcowych oraz do pracy dyplomowej. Ku naszemu największemu zaskoczeniu, po pozytywnej
reakcji na moduł 4, do wypróbowania modułu 3 zgłosiło się 22 uczestników z Medycznej Szkoły
Policealnej.
Jeśli chodzi o płeć uczestników, tym razem wzięło w szkoleniu udział dwóch mężczyzn (kierownik
grupy Diakonia i uczeń kształcenia na asystenta medycznego).
Przykładowa adaptacja poziomu nauczania
Testowane moduły zostały opracowane dla poziomu ERK 2-3. Jeśli chodzi o uczestników, osiągnęli
ten poziom dzięki zdobytej wiedzy szkolnej. Z tego punktu widzenia moduł mógł zostać wykonany
zgodnie z planem.
Jednak poziom nauczania musiał zostać dostosowany do praktycznej wiedzy i doświadczenia w
sektorze opieki, ale także do doświadczeń życiowych uczestników. Uczestniczący pracownicy
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Diakonii mają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki codziennej
pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie mają oni duże doświadczenie w opiece
nad młodymi osobami wymagającymi opieki, mimo że ośrodek opieki dziennej nie zapewnia
całodobowej opieki.
W przypadku uczestników z Medycznej Szkoły Policealnej testowanie modułu było oferowane jako
szkolenie pozaprogramowe, co oznacza, że zgłosili się oni na ochotnika i dlatego wzięli w nim udział
w sposób bardzo zainteresowany i umotywowany. W tym miejscu należało wziąć pod uwagę, że
nadal się kształcą i zdobyli praktyczne doświadczenia wyłącznie w trakcie praktyk w szpitalu. W
przeciwieństwie do uczestników testowania pierwszego modułu ze Szkoły Policealnej, uczestnicy
drugiego testu w skutek niskiego poziomu wykształcenia mieli mniej praktycznych doświadczeń i
mniej podstawowej wiedzy teoretycznej. Umożliwiło to im „podwójne” skorzystanie z
wypróbowania modułu: z jednej strony dzięki pracy edukacyjnej wykładowczyń, a z drugiej dzięki
pracy i doświadczeniu życiowemu pracowników Diakonii. Oznaczało to również, że poziom
nauczania musiał zostać dostosowany do ich wcześniejszej wiedzy i wymagań.
Wykładowczynie zdawały sobie już na początku planowania sprawę z koniecznej adaptacji.
Pierwszego dnia zajęć, w fazie wprowadzenia, ustalono wiedzę wstępną i o ile możliwe właściwe
kompetencje uczestników, aby można było dostosować moduł do odpowiedniego poziomu.
Oba moduły odnoszą się do relacji interpersonalnej między podopiecznym a opiekunem, tak aby
oprócz transferu wiedzy i praktycznego pogłębiania istniejącej i zdobytej wiedzy, położyć szczególną
uwagę na postawy uczestników, aby podnieść świadomość dla tematu oraz pomóc uczestnikom w
odpowiednio wczesnym rozpoznawaniu oznak opracowywanych zjawisk i radzeniu sobie z nimi
(bliskość i dystans pomiędzy podopiecznym i opiekunem oraz zachowanie wyzywające).

Przykładowa adaptacja do zmienionej grupy docelowej i grupy adresatów
W Rumunii warunki nie są jeszcze tak rozwinięte, jak np. w Niemczech. W Rumunii nie ma jeszcze
specjalnych ośrodków dla „opieki nad osobami młodymi” a możliwości i usługi domów spokojnej
starości również są niewystarczające, więc Diakonia, jako partner rumuński, wybrała takie moduły
do wypróbowania, które są uznane za odpowiednie do obecnej sytuacji. Z jednej strony, moduły
powinny mieć wartość dodaną dla personelu opiekuńczego Ośrodka Opieki Dziennej „Dom Irisz”, z
drugiej strony należy skoncentrować się na przyszłości, tak więc testy zostały przeprowadzone we
współpracy z lokalną szkołą policealną kształcącą asystentów medycznych.
W odniesieniu do orientacji na przyszłość należy wspomnieć, że po wielu latach planowania,
opracowywania projektów i koncepcji oraz poszukiwaniu zasobów, można było rozpocząć budowę
kompleksu budynków, obejmujących zarówno dom opieki, jak i wspomagane mieszkania dla
podopiecznych. Budynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie Ośrodka Opieki Dziennej Dom Irisz i
jest częściowo finansowany przez kościół reformowany w Siedmiogrodzie.
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Oznacza to, że obecna grupa docelowa dla obu kategorii uczestników – młodzi niepełnosprawni dla
pracowników Diakoni - i pacjenci szpitali lub opieki ambulatoryjnej dla policealistów - może ulec
zmianie w bezpośrednim otoczeniu.
Dla nowych adresatów nowy zakład będzie potrzebował takiego personelu, który zdobędzie
niezbędne umiejętności w odniesieniu do danych placówek opiekuńczych, szczególnie dla „opieki
nad osobami młodymi”.
Przykładowa adaptacja metodyczna
Dwie wykładowczynie, Olcsvári Tünde, psycholożka koordynująca w Domu Irisz, z wieloletnim
doświadczeniem również w ramach projektu „opieki nad osobami młodymi”, oraz asystentka
Mátyás, nauczycielka w szkole policealnej, omówiły razem moduły i podzieliły między sobą
zawartość. Przy tym obie mogły się bardzo dobrze wzajemnie fachowo uzupełniać.
Ponieważ uczestnicy byli częściowo młodzi i zawodowo niedoświadczeni, zwłaszcza w drugim teście
modułu, Olcsvári Tünde zaproponowała w obu modułach teoretyczną część dotyczącą podstaw,
które zostały następnie pogłębione ćwiczeniami praktycznymi i przykładami przypadków.
Mátyás Judit podeszła do tematu modułów z punktu widzenia medycznego i pielęgniarskiego,
koncentrując się na relacjach pielęgniarskich do osób wymagających opieki, gdzie była w stanie
podjąć wiele osobistych doświadczeń oraz doświadczeń uczestników.
Szczególny nacisk położono na różnorodność metod, a także na naprzemienność wykładów
teoretycznych i ćwiczeń praktycznych w celu pogłębiania tematu. Podczas zajęć teoretycznych
wdrożono następujące metody (bez roszczenia odnośnie kompletności):
 Gry aktywizujące i budujące zespół
 Rozpoznanie warunków i wcześniejszych doświadczeń: zewnętrzna prezentacja
wewnętrznych obrazów poprzez rysunek, malowanie, ich prezentacja w formie „posągów”,
gra z podziałem na role itp. i ich omówienie
 Własna ścieżka życiowa - jej zmiana u podopiecznego - omówienie, refleksja w celu
lepszego zrozumienia roli
 Burza mózgów: rola opiekuna względnie wyzywających sytuacji, zachowań - w małych
grupach, a następnie w plenum
 Transfer wiedzy w formie krótkich wykładów, wraz z prezentacjami PowerPoint, krótkim
filmem
 Wyzywające, być może agresywne przejawy natury, takie jak silne słońce, deszcz, grzmoty,
błyskawice, burza itp. – przyłączyć się jako człowiek, wczuć się
 Własna praca biograficzna i refleksja nad doświadczeniami
 Przyczyny wyzywających zachowań w życiu codziennym - utrata, frustracja, agresja itp.
 Zachowania związane z chorobami
 Identyfikacja obrazów klinicznych jako potencjalnej przyczyny wyzywających zachowań
 Gry z podziałem na role dotyczące komunikacji i konfliktów (rozszerzenie perspektywy)
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Akcje i reakcje - udawanie i refleksja tego, aby określić i przećwiczyć odpowiednie granice
Przykłady z osobistego doświadczenia
Przykłady przypadków i ich przetwarzanie w formie dyskusji: jak się czuła dotknięta osoba
w tej sytuacji; co on/ona zrobiła; co by było pomocne; co sprawiło, że sytuacja była trudna?
co doprowadziło do eskalacji sytuacji.
Gry z podziałem na role dla uzyskania rozumiejącej perspektywy danej sytuacji i osoby,
opiekuna lub podopiecznego, wczucie się
Gry z symbolami: np. w przypadku wyzywającego zachowania = Symbol gniewu był
garnkiem do gotowania, do którego uczestnicy mogli wrzucić wszystkie niepokojące i
wyzywające „warzywa”, przykryty pokrywą, aż wszystko wybuchnie - wtedy analizowano,
dlaczego i jak doszło do wybuchu, co kryje się za wyzywającym zachowaniem człowieka.

Dana wykładowczyni uczestniczyła również w lekcjach drugiej wykładowczyni, co dało uczestnikom
dodatkowe poczucie bezpieczeństwa.
Przez 4 dni praktyk dla każdego testu modułu, uczestnicy otrzymali arkusze obserwacji z zadaniem
wybrania osoby wymagającej opieki, obserwowania jego lub jej, i w ramach omówienia końcowego
przedstawienia przypadku i wspólnego omówienia go w ramach rundy refleksji. Uwzględniono
następujące aspekty: imię i nazwisko, płeć, wiek osoby, gdzie następuje opieka, obraz kliniczny,
jakie leczenie otrzymuje, jakie potrzeby osobiste i społeczne są rozpoznawalne, plan opieki,
problemy napotkane podczas opieki, zmiana stanu osób pielęgnowanych podczas okresu praktyk,
doświadczenia praktyczne itp.
W obu testach można udało się dotrzymać wcześniej zaplanowanych ram czasowych, tak aby były
realizowane w 4 dniach zajęć teoretycznych po 5 godzin lekcyjnych, i 4 dniach zajęć praktycznych
po 7,5 godziny w szpitalu Fogolzan Kristof w Sfantu Gheorghe, względnie w Ośrodku Opieki Dziennej
dla osób niepełnosprawnych w Domu Irisz. Jeśli chodzi o planowanie czasowe, to w pierwszym
teście okazało się, że zaplanowano zajęcia teoretyczne na cztery kolejne czwartki, ale ze względu
na okres praktyk policealistów w szpitalu, można było ukończyć czwarty dzień teprteyczny później,
tzn. dopiero po praktykach. Z perspektywy czasu było to raczej pozytywne, ponieważ umożliwiło to
kompleksową ewaluację oraz podsumowanie teorii i praktyki. Dlatego też zaplanowaliśmy drugi
test bezpośrednio w ten sposób.
Podsumowując, okazało się, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na takie moduły, które
zapewniają praktyczne poszerzenia kompetencji wykraczające poza zwykłe tradycyjne nauczanie w
szkole i szkole policealnej.
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Raport z Rheine do modułu 7 Dr. Bettiny Shamsul i Johanny Hoffmeister
Przykładowa adaptacja do zmienionych warunków uczenia się
Moduł 7 „Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi – Sytuacja wyjściowa oraz
stwierdzenie zapotrzebowania” został przeprowadzony i wypróbowany w semestrze zimowym
2017-2018 w praxisHochschule w ramach kierunku opieki przez dwie wykładowczynie (Dr. Shamsul
i pedagoga dyplomowego Marthę Jopt). Celem tego modułu było zastosowanie odpowiednich
metod w celu określenia potrzeb w zakresie opieki nad młodymi osobami wymagającymi opieki i
ujęcie sytuacji wyjściowej opieki dla tej konkretnej grupy pacjentów. W centrum postawiono
szczególne warunki życiowe i potrzeby młodych osób wymagających opieki i wynikające z tego
psychiczne, fizyczne i społeczne wymagania wobec pracowników.
W przeciwieństwie do tego co zamierzano na początku, moduł nie był wypróbowany w 8 semestrze,
ale w wyniku różnych argumentów w kohorcie piątego semestru.
Główne argumenty za lokalizacją w piątym semestrze leżały w dwóch aspektach:


W piątym semestrze wypróbowany moduł mógł być zintegrowany z modułem
obowiązkowym i oferowany dla istniejącej już grupy. W ósmym semestrze, ze względów
organizacyjnych i strukturalnych, mógł on być oferowany jedynie jako dodatkowy moduł do
wyboru, tak więc trzeba by było przyjąć bardzo dużą redukcję liczby uczestników.



Studenci ósmego semestru nie byliby słuchaczami po zakończeniu ósmego semestru, więc
powiązanie modułu 8 z wypróbowaniem modułu 7 nie byłoby możliwe organizacyjnie,
gdyby uczestnicy byli studentami ósmego semestru. Testowanie modułu 7 w piątym
semestrze umożliwiło również wypróbowanie modułu 8 w semestrze 6 (semestr letni 2018)
w tej samej kohorcie.

Oczywiście zmiana ta wiązała się ze znacznymi wysiłkami adaptacyjnymi, które miały wpływ na
moduł 8 zarówno pod względem treści, jak i struktury. Wynikało to z faktu, że zawartość modułu 8
opiera się wyłącznie na module 7.
W związku z dostosowaniem modułu 7 musiały zostać wzięte pod uwagę następujące aspekty:
Uczestnikami testowania modułu była grupa studentów w piątym semestrze, którzy posiadali już
podstawową wiedzę opiekuńczą, ale nie posiadali kompetencji w naukowych badaniach
jakościowych. Temat „Opieka nad osobami młodymi” i odpowiednia grupa opieki nie były im
dotychczas znane. W związku z tym konieczna była adaptacja modułu do zmieniających się
warunków uczenia się, co ostatecznie miało wpływ na zawartość, kompetencje, cele nauczania i
wdrożenie metodyczne.
W odniesieniu do kompetencji i efektów uczenia się wykazanych w module 7 miało to oczywiście
znaczący wpływ:
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Następujące kompetencje nie mogły być lub były w bardzo ograniczonym zakresie inicjowane:
Studenci






rozszerzyli swój profil kompetencji w zakresie umiejętności analizy sytuacji wyjściowej
„Opieki nad młodymi osobami”. Zajmowali się finansowaniem „Opieki nad osobami
młodymi” i przeanalizowali warunki negocjacji stawek opiekuńczych i związane z tym
finansowanie opieki na podstawie ustawy o opiece nad osobami wymagającymi opieki.
przeprowadzili wywiady z ludźmi odpowiedzialnymi za prowadzenie placówek na temat
zasobów i bieżących problemów w opiece nad młodymi osobami wymagającymi opieki przy
użyciu opracowanej instrukcji wywiadu. (W module 7 dyskusje grupowe skupiały się raczej
na ogólnej sytuacji opieki)
ocenili dane empiryczne i skupili się na głównych zasobach i problemach w placówkach
projektu oraz opracowali na tej podstawie rozsądne cele dla opracowywania koncepcji.

W adaptacji do poziomu uczenia się studentów w piątym semestrze umożliwiono nabycie
następujących kompetencji, które nie zostały/są wymienione w opisie modułu i które należałoby
odpowiednio uzupełnić:
Studenci…






wyjaśniają w skutek badania odpowiedniej literatury informacji na temat „Opieki nad
osobami młodymi” sytuację wyjściową dotyczącą sytuacji opieki osób młodych
wymagających opieki w Nadrenii Północnej-Westfalii, jak również tło kształcenia personelu
w placówkach opieki nad osobami młodymi
posiadają dogłębną wiedzę na temat jakościowego projektowania badań naukowych,
opracowują podręczniki do dyskusji grupowych na podstawie własnych wyników badań i
własnej wiedzy
prowadzą dyskusje grupowe z młodymi osobami wymagającymi opieki i pracownikami
grupy mieszkaniowej dla osób młodych wymagających opieki i oceniają je pod względem
naukowym i metodycznym.

Szczegóły dotyczące realizacji metodycznej:
Początkowo studenci otrzymali pogląd na struktury opiekuńcze, formy finansowania opieki w
zakresie stacjonarnym i opiekuńczym oraz na podstawy prawne. W oparciu o to studenci pracowali
nad tematem opieki nad osobami młodymi. Otrzymali pierwszy podstawowy pogląd przedmiotu, a
następnie zbliżali się do tematu, czytając literaturę specjalistyczną. Badali w małych grupach
placówki dla osób młodych wymagających opieki w Nadrenii Północnej-Westfalii, a szkoleniowe tło
personelu w instytucjach opieki nad osobami młodymi. Na koniec tego modułu tematycznego
studenci odwiedzili ośrodek opieki w St. Josefshaus w Rheine. Mieli możliwość zadawania różnych
pytań podczas dyskusji z kierownikiem służby społecznej.
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W dalszej części modułu studenci poznali zasady i techniki naukowych badań jakościowych. W
porozumieniu z kierownictwem obszaru mieszkalnego opieki nad osobami młodymi zorganizowano
grupy fokusowe z mieszkańcami i pracownikami obszaru opieki nad osobami młodymi w St.
Josefshaus, uzgadniano terminy i wysyłano na spotkania zaproszenia.
Opierając się na wiedzy o naukowych badaniach jakościowych, studenci w dwóch grupach
przygotowali dwa przewodniki do wywiadów dla grup fokusowych z mieszkańcami obszaru opieki
nad osobami młodymi i pracownikami. Dyskusje grupowe odbyły się tego samego dnia z pewnym
przesunięciem czasowym. Dyskusje grupowe były przygotowywane i moderowane przez grupę od
trzech do czterech studentów. W dyskusji grupowej z mieszkańcami na pierwszym planie
znajdowały się ich potrzeby, ich preferencje oraz życzenia codzienne i strukturalne. W dwóch
grupach fokusowych z pracownikami omówiono wyzwania związane z codzienną pracą, potrzebami
mieszkańców i ich własnymi wymaganymi kompetencjami zawodowymi.
Dla trzech grup fokusowych zaplanowano i egzekwowano każdorazowo czas 45 minut. Wywiady, a
także dyskusja grupowa były przez studentów przygotowywane, moderowane i rejestrowane
cyfrowo. Uzgodniono podział ról w grupie studenckiej, aby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa.
Transkrypcja dyskusji grupowych odbyła się dzień później także przez studentów. Zanonimizowane
zapisane dyskusje w grupach zostały najpierw w małych grupach analizowane przy użyciu
jakościowej analizy treści według Mayringa i następnie analizowane i omawiane na plenum.
Studenci przygotowali wyniki w formie prezentacji PowerPoint oraz przedstawili je w
zanonimizowanej formie, odpowiednio adaptując je do grupy, w której przeprowadzono wywiady.
Lokalna prasa została zaproszona i była obecna na spotkaniu prezentacyjnym z pracownikami
placówki. Spotkanie prezentacyjne dla mieszkańców obszaru opieki nad osobami młodymi odbyło
się w ich strefie mieszkalnej bez udziału pracowników lub prasy. Udział brali prawie wszyscy
mieszkańcy oraz znajomi studenci i oboje wykładowcy. Informacje zwrotne od pracowników i
mieszkańców obszaru opieki nad osobami młodymi odnośnie ankiety i prezentacji wyników były
bardzo pozytywne.
Doświadczenia i wnioski końcowe:
Dzięki temu modułowi studenci wypracowali zrozumienie problematyki sytuacji opieki nad osobami
młodymi i zdali sobie sprawę z tego, że analizując zapotrzebowanie i potrzeby mieszkańców i
pracowników, możliwy jest wkład w pozytywne projektowanie struktur opieki. W ramach modułu
mogli nabywać wiedzę o technikach naukowych badań jakościowych do analizy sytuacji wyjściowej,
zapotrzebowania i potrzeb oraz analizy i prezentacji w instytucjach. Zgodnie z własnym
oświadczeniem, studenci doświadczyli wzrostu kompetencji i poszerzyli swoje doświadczenie
poprzez pracę projektową w kontekście opiekuńczym.
W ramach tego modułu, oprócz oceny potrzeb, nie była możliwa analiza warunków strukturalnych,
kadrowych, finansowych i przestrzennych na poziomie naukowym. Podczas końcowej dyskusji nad
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modułem studenci wyrazili duże zainteresowanie uczestnictwem w drugiej części modułu - dalszą
analizą i opracowaniem koncepcji.
Ponieważ metodologia naukowych badań jakościowych i odpowiednia procedura były omawiane
na wstępie i jedynie pod względem treści, aspekty te musiały być wszechstronnie wyłożone,
omówione i uwzględnione. Ta głęboka dyskusja była niezbędna jako podstawa praktycznej
realizacji.
Adaptacja modułu do istniejących wymagań edukacyjnych grupy uczestników była bardzo
potrzebnym dostosowaniem. Studenci byli w stanie podejść praktycznie do naukowych badań
jakościowych, w których zajmowali się dziedziną „Opieki nad osobami młodymi”. Mieli okazję
przyjrzeć się literaturze dotyczącej sytuacji wyjściowej dla „Opieki nad osobami młodymi”,
opracować podręczniki do rozmów, przeprowadzić jakościowe dyskusje grupowe i ocenić je za
pomocą metodologii naukowej.
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Raport z Rheine do modułu 8 Prof. Dr. Barbary Knigge-Demal
Przykładowa adaptacja do zmienionych warunków uczenia się, a także redukcja czasu obecności
i czasu samokształcenia
Moduł 8 „Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi wymagającymi opieki opracowywanie koncepcji, implementacja i ewaluacja” w pełni opiera się na module 7 w zakresie
kompetencji i efektów uczenia się. Zgodnie z planem moduł 7 został wdrożony do programu
studiów opiekuńczych w praxisHochschule w Rheine w semestrze zimowym. Różne powody
doprowadziły do tego, że nie można było w pełni osiągnąć planowanych kompetencji modułu 7
(patrz raport z modułu 7). Wynikło to z faktu, że moduł 7 został włączony do obowiązkowego
modułu piątego semestru. Związana była z tym również znaczna adaptacja koncepcji modułu i jego
implementacji (porównaj opis modułu 7). Konsekwencje tego trwały aż do implementacji modułu
8, czego oczywiście należało się spodziewać. Ponadto moduł 8 został także zintegrowany z innym
obowiązkowym modułem, w przeciwieństwie do tego co planowano.
Z tego względu w bieżącym planowaniu modułu 8 należy wziąć pod uwagę następujące cechy
szczególne:
 Nie wszystkie warunki wstępne uczenia się opisane w opisie modułu 8 zostały zainicjowane
przez moduł 7.
 Ze względu na integrację modułu 8 z modułem obowiązkowym nie można było zrealizować
planowanego nakładu 150 godzin.
Doprowadziło to do wielu zmian w planowaniu i implementacji modułu, które miały wpływ na
kompetencje, a także treść i metody nauczania.
W module 8 uwzględniono i nadrobiono kompetencje działania nieosiągnięte w module 7. W
związku z tym można było zainicjować nabycie następujących kompetencji modułu 7:
Studenci
 rozszerzyli swój profil kompetencji w zakresie umiejętności analizy sytuacji wyjściowej
obszaru „Opieki nad osobami młodymi”. Analizowali finansowanie „Opieki nad osobami
młodymi” oraz warunki negocjacji stawek opiekuńczych i związane z tym finansowanie
opieki na podstawie ustawy o opiece nad osobami wymagającymi opieki.
 przeprowadzili wywiady z kierownikami placówek na temat zasobów i bieżących
problemów w opiece nad osobami młodymi wymagającymi opieki przy użyciu
opracowanego podręcznika wywiadu.
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analizowali dane empiryczne i skupili się przy tym na głównych zasobach i problemach w
obiektach projektowych oraz opracowali na tej podstawie cele dla opracowywanej
koncepcji.

Zmienione zasoby czasowe doprowadziły do dalszej adaptacji modułu 8. Wbrew planowi studenci
nie mogli przeprowadzić własnego opracowania koncepcji. Na tle zmienionych warunków uczenia
się i obciążenia pracą studenci analizowali obecnie sprawdzone koncepcje opiekuńcze i badali je
pod kątem ich dokładności oraz w odniesieniu do sytuacji wyjściowej w dwóch instytucjach
projektowych. W odniesieniu do zmienionego nakładu pracy zainicjowano następujące
kompetencje:
Studenci
 posiadają dogłębną wiedzę z zakresu koncepcji Primary Nursing, wizyty opiekuńczej,
poradnictwa koleżeńskiego i interdyscyplinarnej dyskusji o przypadku.
 analizują te koncepcje pod kątem szans na implementację i jakości opieki dla „Opieki nad
osobami młodymi”.
 dostosowują powyższe koncepcje do warunków placówek i opracowują plan
implementacji.
 wyjaśniają powiązane z tym cele jakościowe, a także ewentualne aspekty ewaluacji i
przedstawiają swoje plany instytucjom projektowym.
Adaptacja modułu 8 i jego implementacja na szóstym semestrze okazała się bardzo uzasadniona. W
ten sposób wszyscy studenci 6 semestru mogli uzyskać poszerzony profil kompetencji i
zawodowego zrozumienia jeszcze przed ukończeniem kształcenia w dziedzinie opieki zdrowotnej i
pielęgniarstwa. Poznali specyfikę pracy konceptualnej, a tym samym rozszerzyli perspektywicznie
swoje potencjalne zakresy odpowiedzialności i zadań. Wiele uwag studentów podczas realizacji
modułu sprawiało wrażenie, że te nowe dziedziny działania odnośnie opracowania koncepcji mają
znaczący pozytywny wpływ na atrakcyjność programu studiów licencjackich.
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Zadania i perspektywy opieki naukowej
Projektowi „Rozwój, adaptacja, transfer i popularyzacja modułowego systemu kształcenia
opiekunów medycznych ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki nad osobami młodymi” przez cały
okres trwania towarzyszyła ekspertyza naukowa, której zadaniem była opieka nad operacjonalizacją
pakietów roboczych i ich realizacją, następnie opieka nad ewaluacją i współorganizowanie
wewnętrznych i międzynarodowych spotkań roboczych. Ten dość szeroki zakres zadań doprowadził
do tego, że ewaluowano nie tylko wyniki testowania modułów, ale także przebieg projektu, a w
szczególności spotkania międzynarodowe.
W fazie przygotowawczej ponadnarodowych spotkań roboczych skupiono się na analizie kolejnych
kamieni milowych względnie pakietów roboczych, wyjaśnianiu terminów, ich uzgadnianiu,
operacjonalizacji pakietów roboczych i koordynowaniu odpowiednich zakresów odpowiedzialności.
Punkt ciężkości ewaluacji skoncentrowany był na opiece naukowej testowaniu modułów. Proces
ten rozpoczął się od opracowania modułu i ciągłego zaangażowania partnerek/partnerów projektu
w zadania rozwojowe. Podczas tej fazy wszyscy partnerzy/partnerki projektu zostali poinformowani
o tymczasowych wynikach i angażowani do dalszego rozwoju modułów poprzez systematyczne
ankietowanie. Do powyższego zalicza się uzgadnianie wspólnego pojęcia opieki i wspólnego
rozumienia pedagogicznego. Wysoki stopień zgodności rozumienia opieki i pedagogicznych intencji
modułów osiągnięto dzięki szkoleniu wykładowców. Na tym szkoleniu twórcy modułów spotkali się
z wykładowcami, uzgodnili pojęcie kompetencji, wyniki uczenia się, metody nauczania i media
modułów oraz wykorzystali spotkanie do wzajemnego inspirowania się i wymiany materiałów
dydaktycznych.

Konstrukcja ewaluacji
Cele ewaluacji
Centralne ukierunkowanie opieki naukowej projektu opierało się również na celu projektowym
przygotowania implementacji modułów, standaryzacji ich wdrożenia i osiągnięcia porównywalności
jakości testowania modułów. Ewaluacja powinna być w stanie zainicjować naukowo uzasadnioną
rewizję modułów.
Z tego powodu we wszystkich placówkach, w których odbywały się testy, wyznaczono osoby
odpowiedzialne za moduły, których zakres obowiązków i zadań został określony na wykazie
czynności kontrolnych (patrz załącznik 1). Odpowiedzialni za moduły musieli zapewnić tłumaczenie
modułów dla międzynarodowych testów, przygotować i nadzorować wykonanie testu modułu, tzn.
pozyskać i poinformować wykładowczynie, a także określić adresatów szkolenia i towarzyszyć
wdrażaniu modułów.
Chodziło także o zabezpieczenie odpowiedzialności za ewaluację na miejscu. Również dla tego
zakresu odpowiedzialności i zadań zdefiniowana została dana rola o uzgodniona z partnerami
projektu. Osoby odpowiedzialne za ewaluację odpowiadały za przetłumaczenie kwestionariuszy na
odpowiedni język narodowy, za przygotowanie i standaryzowane wykonanie pisemnych wywiadów,
a także za przekazanie zgromadzonych danych do opiekuna naukowego. Zakres obowiązków i zadań
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osób odpowiedzialnych za ewaluację zostały ustandaryzowane za pomocą wykazu czynności
kontrolnych (patrz załącznik 2).
Oprócz formatywnej ewaluacji projektu, która została przeprowadzona głównie na
ponadnarodowym spotkaniu projektowym (roboczym) w formie pisemnej ankiety, projekt
ewaluacji oparto na pisemnym kwestionariuszu dla odpowiedzialnych za moduły, wykładowczyń i
uczestników.
Drugie do czwarte ponadnarodowe spotkania robocze były szczególnie istotne pod względem
procesów uzgadniania. Ustalono na nich najważniejsze kroki, terminy i definicje, a także
odpowiednie punkty ciężkości dla następnej fazy projektu. Na tych spotkaniach badano
zadowolenie z wyników pracy na podstawie pisemnej ankiety (porównaj rysunek 5).

1.
Ponadnarodowe
spotkanie robocze
inauguracja w
Gladbeck, Niemcy

2.
Ponadnarodowe
spotkanie robocze
27.03.-29.03.2017
we Wrocławiu,
Polska

3.
Ponadnarodowe
spotkanie robocze

4.
Ponadnarodowe
spotkanie robocze

5.
Ponadnarodowe
spotkanie robocze

06.-09.06.2017 w
Mamaia, Rumunia

14.-16.06.2017 w
Rheine, Niemcy

14.-16.02.2018 w
Wiśle, Polska

6.
Ponadnarodowe
spotkanie robocze
Zakończenie
projektu w
Gladbeck, Niemcy

Rysunek 5: Ponadnarodowe spotkania robocze

Każde spotkanie obejmowało odpowiedni cel projektu. Pierwsze spotkanie inauguracyjne
rozpoczęło się ukierunkowaniem grupy projektowej na wyzwania trzeciego projektu odnośnie
„Opieki nad osobami młodymi”, przy tym stało się jasne, że zarówno uzgodnienie celów projektu,
jak również pełna zaufania komunikacja pomiędzy partnerami projektu, umożliwiły szybkie i
skuteczne porozumienie. Przed rozpoczęciem trzeciego projektu opisanego tutaj, istniał już
pierwszy projekt sondujący dotyczący zapotrzebowania kwalifikacyjnego w dziedzinie opieki nad
osobami młodymi oraz drugi projekt, w ramach którego opracowano 8 modułów doskonalenia
zawodowego w zakresie opieki nad osobami młodymi. W trzecim projekcie tablica modułów została
uzupełniona o kolejne 8 modułów i utrwalona testem w siedmiu instytucjach i trzech krajach.
Tabela 8 opisuje moduły opracowane w pakiecie roboczym 02. Na podstawie wstępnego badania
mają one heterogeniczny poziom kwalifikacji i są tematycznie oraz kompetencyjnie dostosowane
do codziennej pracy w opiece nad osobami młodymi. Proces prac nad rozwojem modułów został
szczegółowo wyjaśniony w części A niniejszego raportu.
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Testowanie modułów
Celem projektu było, m. in, aby wszystkie moduły były wypróbowane przez co najmniej jednego
partnera projektu. Ten cel został osiągnięty. Jednak tylko moduły 3 i 4 były wypróbowane były dwa
lub trzy razy w różnych instytucjach z różnymi adresatami (patrz: tabela 13 do testowania
modułów).
MODUŁY

Tytuł modułów

Miejsca wypróbowania i adresaci

Moduł1

Kreowanie osobistej przestrzeni
życiowej w „Opiece nad osobami
młodymi”

W kształceniu w zawodzie pomocnik opiekuna osób
starszych na seminarium specjalistycznym w
zawodzie opieka nad osobami starszymi w Akademii
Johanniter w Oberhausen

Moduł 2

Tożsamość zawodowa w opiece nad
osobami młodymi - „Ustalić cel i
świętować sukces!“

W wewnątrzzakładowym kształceniu w centrum
senioralnym w Vinzenzheim Gladbeck, Bottrop

Moduł 3

Wyzywające zachowanie w opiece
nad osobami młodymi – Co robić?

W wewnątrzzakładowym kształceniu w centrum
senioralnym w Vinzenzheim Gladbeck, Bottrop,
Dorsten & Diakonia w Rumunii w Sfantu Gheorghe
& wewnętrzni współpracownicy (pedagodzy
społeczni) z centrum terapii dla dorosłych osób z
niepełnosprawnością

Moduł 4

Tożsamość zawodowa w opiece nad
osobami młodymi - „Przyjaciel lub
zawodowiec w opiece?“

W wewnątrzzakładowym kształceniu i w Carework
Polska w Państwowej Medycznej Szkole Wyższej w
Opolu na kierunku pielęgniarstwo i w Diakonia w
Rumunii w Sfantu Gheorghe w szkole policealnej
(po maturze) dla służby zdrowia – kształcenie
asystentów lekarskich

Moduł 5

Specjalista opiekun w zespole
multiprofesjonalnym w opiece nad
osobami młodymi

W trzyletnim kształceniu w zawodzie opieka nad
osobami starszymi na seminarium specjalistycznym
w zawodzie opieka nad osobami starszymi w
Akademii Johanniter w Oberhausen

Moduł 6

Doradzać jako specjalista opiekun w
opiece nad osobami młodymi

W Carework Polska w Państwowej Medycznej
Szkole Wyższej w Opolu na kierunku pielęgniarstwo

Moduł 7

Opracować koncepcję opieki nad
osobami młodymi
Sytuacja
wyjściowa
oraz
stwierdzenie
zapotrzebowania

W praxisHochschule Rheine na kierunku studiów
opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa

Moduł 8

Opracować koncepcję opieki nad
osobami młodymi – opracowanie
koncepcji, implementacja i ewaluacja

W praxisHochschule Rheine na kierunku studiów
opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa

Tabela 13: Moduły i miejsca testów
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Szczególnie interesujące jest to, że moduł 4 został wdrożony w bardzo niejednorodnej grupie
uczącej się w kształceniu wewnątrzzakładowym i raz na studiach na kierunku pielęgniarstwo na
Politechnice Medycznej w Polsce oraz ponownie w heterogenicznej grupie uczenia się w kształceniu
wewnątrzzakładowym w Gladbeck.
Pisemne ankietowanie uczestników
Pisemne ankietowanie uczestników zostało przeprowadzona na podstawie trzyczęściowego
kwestionariusza. Skoncentrowano się na stwierdzeniach, które można zatwierdzić lub odrzucić za
pomocą dychotomicznej skali odpowiedzi (porównaj Döring& Bortz 2015). Ten względnie prosty
egzemplarz kwestionariusza został uzgodniony z partnerami projektu, aby móc możliwie jak
najbardziej ustandaryzować zadania tłumaczeniowe, a także gromadzenie danych w przypadku
stosunkowo niejednorodnych grup adresatów.
Kwestionariusz dla uczestników składa się z 9 wypowiedzi w pierwszej części, za pomocą których
mierzono ogólną ocenę testowania modułu, w szczególności poziom informacji o celach modułu.
W drugiej części uczestnicy mogli ocenić ponad 14 wypowiedzi odnośnie możliwości wdrożenia
modułu a w trzeciej części opisać ogólne zadowolenie z modułu i zajęć za pomocą 10 wypowiedzi
(porównaj załącznik 3).
Gromadzenie danych odbywało się dopiero po zakończeniu zadań transferowych, które
przeprowadzono w placówce praktycznej. Z reguły po tej fazie praktycznej następowała druga
krótka faza teoretyczna, w której zbierano dane do ewaluacji. Niezbędną standaryzację ankiety i
anonimizację ankietowania zapewniły osoby odpowiedzialne za ewaluację.
Pisemne ankietowanie wykładowców
Pisemne ankietowanie wykładowców przeprowadzono także za pomocą trzyczęściowego
kwestionariusza, który składał się z wcześniej opracowanych wypowiedzi, które można było
zatwierdzić lub odrzucić za pomocą dychotomicznej skali odpowiedzi (porównaj Döring & Bortz
2015). Pisemna forma ankiety została uzgodniona z partnerami projektu i była w dużej mierze
porównywalna pod względem przedmiotu badania, ale także pod względem zakresu z
kwestionariuszem uczestników. Podobnie jak w ankietowaniu uczestników, zmierzono tutaj
również w pierwszej części kwestionariusza ogólną ocenę testowania modułu, w szczególności
stopień informacji odnośnie celów modułu, za pomocą 9 wypowiedzi. W drugiej części
kwestionariusza chodziło równocześnie o możliwości wdrożenia umiejętności nabytych w module.
W tym przypadku skala została zoperacjonalizowana w postaci 11 oświadczeń. W trzeciej części
zmierzono zadowolenie wykładowców odnośnie szkolenia/zajęć na podstawie 11 wypowiedzi
(porównaj załącznik 4).
Gromadzenie danych nastąpiło na końcu modułu. Niezbędną standaryzację ankiety zapewniły
osoby odpowiedzialne za ewaluację.
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Wyniki pisemnego ankietowania wykładowców
Łącznie 12 wykładowców wzięło udział w pisemnej ankiecie dotyczącej wdrożenia modułów. Przy
średniej wieku 48,3 lat można założyć, że wykładowcy mają stosunkowo rozległe doświadczenia
życiowe. Z Rumunii, Polski i Gladbeck przedłożono po trzy oceny. W Oberhausen testowano dwa
moduły, co do każdego z nich przedłożone ocenę wykładowcy. Z Polski i Rumunii przedłożono
każdorazowo dwie oceny, ponieważ moduł 4 został wypróbowany cztery razy a moduł 6 jeden raz.
Ocena w Rheine była nieco inna, gdyż przedłożono ocenę tylko dla modułu 7. Druga wykładowczyni
nie brała udziału w ewaluacji modułu.
Ankieta numer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Miejsce zajęć

2

4

5

1

3

1

4

4

5

5

Wiek

55 46 40 65 48 53 46 46 40 39 56 46 średnia 48,3

Moduł

5

3

4

7

4

7

2

3

3

3

2

1

3

6

Tabela 14: Opis wykładowców i miejsce implementacji

Legenda do miejsc odbycia zajęć:
1
praxisHochschule Rheine
2
Johanniter Akademie – seminarium specjalistyczne dla zawodu opieki nad osobami
starszymi w Oberhausen
3
CareWork Leszno – Wyższa Szkoła Medyczna w Opolu w Polsce
4
pomoc dla seniorów, centrum senioralne Vinzenzheim Gladbeck, Bottrop, Dorsten
5
Szkoła Policealna dla asystentów lekarskich, RO Sfantu Gherghe, Dom Irisz Rumunia
Podczas przeprowadzania ankietowania wykładowców nastąpiła ocena zajęć. Opracowano do tego
celu trzy skale. W części A kwestionariusza wykładowcy mogli ocenić własne przygotowania do
nauczania modułu. Część B dotyczyła oceny wykonalności nauczanych kompetencji, a w części C
wykładowcy mieli możliwość sklasyfikowania własnego zadowolenia z zajęć. Część A ankiety
składała się z dziewięciu wypowiedzi, część B i część C z 11 wypowiedzi (porównaj tabela 15).
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Część A

Część B

Część C

Ilość
pozytywnych
Pytania odpowiedzi Pytania

Ilość
pozytywnych
odpowiedzi Pytania

Ilość
pozytywnych
odpowiedzi

DA1

12

DB1

12

DC1

12

DA2

11

DB2

12

DC2

12

DA3

12

DB3

11

DC3

12

DA4

12

DB4

12

DC4

8

DA5

12

DB5

12

DC5

12

DA6

12

DB6

12

DC6

9

DA7

11

DB7

10

DC7

12

DA8

11

DB8

12

DC8

11

DA9

9

DB9

12

DC9

12

DB10

12

DC10

12

DB11

11

DC11

11

Tabela 15: Odpowiedzi wykładowców

(Skróty w identyfikatorach wypowiedzi opisane są za pomocą litery D odnoszącej się do kwestionariusza
wykładowców, następnie litery odpowiedniej do części kwestionariusza, czyli A do C, oraz numeru
wypowiedzi)

Część A została pozytywnie oceniona przez 11, względnie 12 wykładowców. Wyjątkiem jest
wypowiedź 9. Ta wypowiedź brzmi: „Odbyło się wewnętrzne szkolenie dla wykładowców tego
modułu, które dobrze mnie przygotowało do tej pracy” Z tą wypowiedzią zgadza się 9 z 12
wykładowców.
Wykładowcy zasadniczo pozytywnie oceniają możliwość zastosowania wiedzy i umiejętności
przekazywanych w module, ponieważ 8 na 11 wypowiedzi zostało pozytywnie ocenionych przez 12
wykładowców. Dwie wypowiedzi zostały pozytywnie ocenione przez 11 wykładowców, a jedna
przez 10 wykładowców.
W części C wykładowcy mogli ocenić własne zadowolenie z zajęć. 7 wypowiedzi zostało ocenione
pozytywnie przez 12 wykładowców, do tego dochodzą dwie wypowiedzi, które uzyskały pozytywną
ocenę od 11 wykładowców. Jedynym wyjątkiem są wypowiedzi DC4 i DC6. Zostały one pozytywnie
ocenione tylko przez 8, względnie 9 wykładowców.
Wypowiedź DC4 brzmiała: „Wdrożenie modułu wiązało się z pewnymi problemami”, a wypowiedź
DC6 brzmiała: „Podczas szkolenia zawsze zastanawiałem się, co uczestnicy mają począć z tą
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wiedzą?" Te wypowiedzi nie są jednoznacznie sformułowane i wymagają zaprzeczenia. Możliwe, że
nastąpiła błędna ocena w wyniku negatywnego sformułowania wypowiedzi.

Wyniki pisemnego ankietowania uczestników
Opis uczestników
Pisemne ankietowanie uczestników odbyło się na końcu modułu. Wzięto również pod uwagę to, że
moduły powinny być oceniane wyłącznie po fazie zastosowania, względnie wdrożenia zadań
transferowych przez uczestników. Kwestionariusz składał się z trzech części. Część A zawiera ogólną
ocenę modułu, w części B uczestnicy mogli ocenić zajęcia i ich zastosowanie w codziennym życiu
zawodowym, a w części C satysfakcja ze szkolenia.
Najpierw jednak umieszczamy uczestników testowania modułu. W testowaniu modułu
uczestniczyło łącznie 141 osób, 123 uczestniczki i 16 uczestników. Dwie osoby nie podały informacji
o płci.
Moduł 3 został wypróbowany przy udziale 45 osób w Rumunii i w Gladbeck, co stanowiło największą
liczbą uczestników. Moduł 4 został wprawdzie zaimplementowany przez trzy grupy, ale w sumie
tylko z 25 uczestnikami. Moduły 1 i 6 miały najniższą liczbę uczestników. Oba moduły oraz moduł 7
i moduł 8 zostały zaimplementowane tylko przez jedną grupę uczestników. Z poniższej tabeli 16
można wywnioskować, że wyniki dla uczestników z Rumunii mogą być oceniane wyłącznie w
ograniczonym zakresie, ponieważ przedłożono wyłącznie zestawienie podsumowujące dla grupy
adresatów.
Moduł 1 Moduł 2 Moduł 3 Moduł 4 Moduł 5 Moduł 6 Moduł 7 Moduł 8 Łącznie
Liczba
uczestników

7

14

45

32

14

8

10

11

141

Liczba kobiet

4

13

41

31

12

7

7

8

123

Liczba
mężczyzn

2

1

4

1

1

1

3

3

16

Wiek
kobiet
(Moduł 3 bez 44,0
Rumunii)

42,9

43,9

37,3

28,3

20,9

23,9

23,6

34,9

Wiek mężczyzn
(Moduł 3 bez 28,0
Rumunii)

44,0

41,5

32,0

22,0

25,0

31,0

25,7

30,8

Kobiety
+
mężczyźni
38,7
(Moduł 3 bez
Rumunii)

43,0

43,6

37,1

27,8

21,4

25,4

24,2

34,4

Tabela 16: Podział i wiek uczestniczących kobiet i mężczyzn

146

Zmodularyzowana koncepcja edukacyjna „Opieka nad osobami młodymi“ – Projekt programu
Erasmus „Opieka nad osobami młodymi”
(po części brakuje danych odnośnie płci i wieku)
Wiek uczestników różnił się znacznie pomiędzy modułami. W przypadku modułów od 5 do 8 średni
wiek jest znacznie niższy niż w przypadku uczestników modułów od 1 do 4. Moduł 5 został
przeprowadzony przez uczniów w zawodzie opieki nad osobami starszymi, a moduły 6, 7 i 8 przez
studentów pielęgniarstwa w Niemczech i Polsce. Wszystkie pozostałe moduły zostały
wypróbowane w heterogenicznych grupach uczących się w międzyzakładowym kształceniu lub w
Rumunii w szkole policealnej dla asystentek lekarskich, a także w Sfantu Gherghe, Dom Irisz. Inną
różnicującą cechą był poziom wymagania modułów.
Moduły 5, 6, 7 i 8 znajdują się na poziomie 4 do 6 poziomów ERK. Moduły 1 do 3 różnią się między
poziomami 2 do 3 ERK i skierowane są dla zawodów na pomocników i asystentów. Moduły 5 i 6
opierają się na poziomie wymagań szkolenia zawodowego, moduły 7 i 8 na poziomie szkolnictwa
wyższego.
Jak już przedstawiono, znacznie więcej kobiet uczestniczyło w testowaniu modułów. Jednoczesie
kobiety te były starsze od ich męskich odpowiedników.
Średni wiek uczetniczek i uczestników [w latach]
Wiek kobiet
(Moduł 3 bez
Rumunii)

45,0
40,0
35,0

Wiek
mężczyzn
(Moduł 3 bez
Rumunii)

30,0
25,0
20,0

Kobiety +
mężczyźni
(Moduł 3 bez
Rumunii)

15,0
10,0
Moduł Moduł Moduł Moduł Moduł Moduł Moduł Moduł łącznie
1
2
3
4
5
6
7
8
Rysunek 6: Wiek uczestników w przyporządkowaniu do modułu od 1 do 8

Rysunek 6 pokazuje, że różnice wieku uczestników są wyraźne. W modułach od 1 do 4 uczestnicy
są starsi od średniej, w modułach od 5 do 8 uczestnicy są młodsi od średniej. To zróżnicowanie
oznacza równocześnie zmianę poziomu wymagań modułów.
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Ocena testowania modułów przez uczestników
Poniżej opisano ogólną ocenę testowania modułów przez uczestników. W sumie w testowaniu
modułów wzięło udział 141 osób. Liczba uczestników wahała się od 7 do 45 osób dla różnych
modułów (od 1 do 8) (porównaj Tabela 16). Nie można wykluczyć, że poważna różnica w liczbie
oddanych ocen będzie miała wpływ na wyniki ankiety.
Niemniej jednak należy zauważyć, że pozytywna ocena testowania modułów we wszystkich
modułach jest na stosunkowo wysokim poziomie. Pozytywne wypowiedzi odnośnie modułów
wahają się na poziomie między 83,8% a 97% i ustalają się średnio na poziomie 89,7% (porównaj
rysunek 7).
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi do modułów od 1 do 8
100%

97,06%
94,49%

95%
90,46%

89,71%
88,42%

90%

89,67%
87,43%

85,29%

85%

83,82%

80%
Moduł 1 Moduł 2 Moduł 3 Moduł 4 Moduł 5 Moduł 6 Moduł 7 Moduł 8 łącznie
(N=7) (N=14) (N=45) (N=32) (N=14) (N=8)
(N-10) (N=11) (N=134)
Rysunek 7: Pozytywna ocena modułów/wypowiedzi odnośnie modułów udzielonych przez uczestników

Najlepsza ocena uczestników nastąpiła w module 2. Moduł o tytule: „Tożsamość zawodowa w
opiece nad osobami młodymi – ustalić cel i świętować sukces!” był testowany w
wewnątrzzakładowym doskonaleniu zawodowym w Bottrop, uczestnikami był interdyscyplinarny
zespół o heterogenicznych kwalifikacjach, składający się 14 osób. W tym zespole odbyło się także
na wstępnie badanie sytuacji wyjściowej w „Opiece nad osobami młodymi”, którego wyniki
odegrały decydującą rolę w tworzeniu modułów.
Należy również zauważyć, że ocena dwóch modułów jest znacznie poniżej średniej. Należy jednak
zauważyć, że odpowiednia oś na wykresie (porównaj rysunek 7) zaczyna się dopiero od 80%. Chodzi
tu o moduł 1 i 5. Moduł 5: „Specjalista opiekun w zespole multiprofesjonalnym w opiece nad
osobami młodymi” został oceniony pozytywnie w 83,8% wypowiedzi a moduł 1 „Kreowanie
osobistej przestrzeni życiowej w opiece nad osobami młodymi” w 85,2% wypowiedzi. Oba moduły
zostały włączone w państwowe kształcenie w zakresie opiekuna osób starszych, względnie
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pomocnika opiekuna osób starszych. Moduły te zostały włączone w już istniejące programy
nauczania, a kończą się uzyskaniem dyplomu państwowego. Nie można wykluczyć, że powyższe
wpłynęło na implementację modułu i odpowiedzi uczestników.
Patrząc na ocenę przez uczestników w bardziej zróżnicowany sposób, że można zidentyfikować
różnice w odpowiedzi na poszczególne skale kwestionariusza. Jak już wyjaśniono, kwestionariusz
badania uczestników składa się z trzech skal.
W części A przeprowadzono ogólną ocenę modułu przez uczestników, w części B ankietowania
chodzi o to, czy nabyte kompetencje są wykonalne w praktyce zawodowej, a w części C uczestnicy
mogli wyrazić swoje zadowolenie z zajęć.
Rysunek 8 poniżej pokazuje z jednej strony, że dużą część wypowiedzi w części A kwestionariusza
oceniono pozytywnie. Jak już wyjaśniono, ta część kwestionariusza odnosi się do ogólnej oceny
modułu. Z rysunku 8 wyraźnie wynika, że różnice w średniej ocenie poszczególnych modułów
można przypisać poszczególnym wypowiedziom części A. Zatem wypowiedzi TA1, TA4 i TA7
wyraźnie różnią się od ogólnie pozytywnej ogólnej oceny modułów. W module 6 tylko ok. 60%
uczestników zgadza się z wypowiedzią: „Tematy modułu są mi znane”. Ta ocena odnosi się do
modułu 6: „Doradzać jako specjalista opiekun w opiece nad osobami młodymi”, który został
wypróbowany w Polsce na uniwersytecie na kierunku pielęgniarstwo.
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części A kwestionariusza do ogólnej
oceny modułów
100%
Moduł 1 (N=7)
90%

Moduł 2 (N=14)

80%

Moduł 3 (N=45)
Moduł 4 (N=32)

70%

Moduł 5 (N=14)
Moduł 6 (N=8)

60%

Moduł 7 (N=10)

50%

Moduł 8 (N=11)

40%

łącznie (N=141)
TA1

TA2

TA3

TA4

TA5

TA6

TA7

TA8
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Rysunek 8: Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części A kwestionariusza

Pytanie TA4 „Treść szkolenia była dostosowana do mojej wcześniejszej wiedzy” oceniane jest
pozytywnie w module 5 przez nieco ponad 40% uczestników, a w module 7 tylko przez 60%
uczestników. Ocena ta staje się zrozumiała, jeśli zostaną uwzględnione warunki kontekstowe
podczas wypróbowania modułu. Jak już wspomniano, oba moduły zostały zintegrowane z obecnymi
programami nauczania lub z istniejącymi modułami uniwersyteckimi. Doprowadziło to do znaczącej
zmiany w dotychczasowej i wcześniej zaplanowanej ofercie edukacyjnej. Niemniej jednak w obu

149

Zmodularyzowana koncepcja edukacyjna „Opieka nad osobami młodymi“ – Projekt programu
Erasmus „Opieka nad osobami młodymi”
lokalizacjach podjęto próbę sensownej integracji modułów z danym procesem uczenia się. Wydaje
się, że ten zabieg nie był zupełnie udany.
Innym zjawiskiem jest ocena wypowiedzi TA7: „Treść i tematy modułu niewiele mają wspólnego z
moją codzienną pracą”. Z tą wypowiedzią zgadza się tylko około 60% studentów modułu 7
„Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi – sytuacja wyjściowa oraz stwierdzenie
zapotrzebowania”. Wynik ten nie jest zaskakujący, biorąc pod uwagę to, że studenci w trakcie
testowania modułu znajdowali się na 5 semestrze 8-semestralnych studiów uniwersyteckich w
zakresie opieki zdrowotnej i pielęgniarstwa, które są zorientowane na nagłe sytuacje opieki
posiadające wysoki stopień kompleksowości, oraz to, że ci studenci aż do chwili wdrożenia modułu
7, niewiele lub w ogóle nie mieli kontaktu z opieką nad osobami młodymi.
Część B kwestionariusza uczestników charakteryzuje się niejednolitością odpowiedzi (porównaj
rysunek 9). Jak wyjaśniono powyżej, zajmuje się możliwościami zastosowania nabytych kompetencji
w codziennym życiu zawodowym. Tutaj przede wszystkim wyróżnia się to, że moduł 2 (tożsamość
zawodowa w opiece nad osobami młodymi - „ustalić cel i świętować sukces!”) oceniany jest
konsekwentnie bardzo dobrze i ma tylko jeden „wyjątek”. Odnosi się on do pytania TA11: „W trakcie
szkolenia odkryłem, co już wiem i potrafię”, na to pytanie w module 2 odpowiedziało pozytywnie
„tylko” 85% uczestników.
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części B kwestionariusza dotyczącego
możliwości realizacji modułów
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Rysunek 9: Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części B kwestionariusza

Pod względem możliwości zastosowań moduł 6 (Doradzać jako specjalista opiekun w opiece nad
osobami młodymi) oceniany jest prawie zawsze pozytywnie. Wyjątek stanowi wypowiedź TB4: „W
szkoleniu poruszono problemy, które często występują w mojej pracy zawodowej i którymi często
się zajmuje”, tylko nieco powyżej 60% ankietowanych zgodziło się z tą wypowiedzią. Co można
wytłumaczyć faktem, że studenci na Wyższej Szkole Medycznej nie mają żadnego doświadczenia
zawodowego.
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Bardzo heterogeniczną odpowiedź odnośnie możliwości zastosowania można znaleźć w Module 1.
Ten moduł dotyczył „Kreowania osobistej przestrzeni życiowej w opiece nad osobami młodymi”.
Został wypróbowany w ramach szkolenia na pomocnika oiekuna osób starszych. Również w module
5 (Specjalista opiekun w zespole multiprofesjonalnym w opiece nad osobami młodymi) pytania
odnośnei zastosowania oceniono bardzo różnie. Tak więc tylko 65% zgadza się z wypowiedzią „W
ramach lekcji odbyły się ćwiczenia, na których mogłem/mogłam wypróbować wiedzę nabytą na
lekcji”. W module 7 (Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi – sytuacja wyjściowa oraz
stwierdzenie zapotrzebowania) studenci tylko w 60% pozytywnie ocenili wypowiedź TB12: „Treść
szkolenia miała niewiele wspólnego z moją codzienną pracą.”. Przed testowaniem modułów
studenci nie mieli żadnego kontaktu z opieką nad osobami młodymi, ponieważ zajmowali się opieką
nagłą.
Rysunek 10 poniżej ilustruje wyniki oceny części C ankietowania. W tej kwestionariusza uczestnicy
oceniają zadowolenie z modułu i związanych z nim zajęć. Ogólnie rzecz biorąc, ocena zajęć w prawie
wszystkich modułach jest na wysokim poziomie. Jedna wypowiedź w tej części kwestionariusza
rzuca się szczególnie w oczy, to jest TC6: „Podczas szkolenia ciągłe zadawałem/zadawałam sobie
pytanie, co począć z tą wiedzą??”. Tą wypowiedź można prawie we wszystkich modułach uznać jako
wyjątek. Wypowiedź w module 4 (Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi „Przyjaciel lub zawodowiec w opiece?”) jest szczególnie niekorzystnie oceniana. Nie można jednak
wykluczyć, że niejednoznaczne sformułowanie przyczyniło się do reakcji uczestników.
Innym wyjątkiem jest wypowiedź TC9 „Jak na razie nie chcę brać udziału w szkoleniu (takiego
rodzaju).”. Wypowiedź w module 1 (Kreowanie osobistej przestrzeni życiowej „w opiece nad
osobami młodymi”) oceniono w sensie pozytywnym na poziomie 60%. Oznacza to, że osoby uczące
się w zawodzie pomocnika opiekuna osób starszych nie wyrażają zamiaru kontynuować tego
tematu.
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Rysunek 10: Pozytywne odpowiedzi w części C kwestionariusza

Poniżej zróżnicowana ocena modułów od 1 do 8 i związana z nimi ocena przez uczestników.
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Ocena poszczególnych modułów przez uczestników
Ocena modułów 7 i 8 w Rheine:
Najpierw opisane zostaną moduły 7 i 8, które zostały wypróbowane w praxisHochschule w Rheine.
Tutaj moduły zostały zaimplementowane na kierunku studiów opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej.
Rysunek 11 poniżej przedstawia ocenę dokonaną przez studentów odpowiednio na 5, względnie na
6 semestrze studiów. Moduł 7 (Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi – sytuacja
wyjściowa oraz stwierdzenie zapotrzebowania) został wdrożony na 5 semestrze. Na tej samej grupie
studentów na semestrze 6 testowano moduł zaawansowany 8 (Opracować koncepcję opieki nad
osobami młodymi – opracowanie koncepcji, implementacja i ewaluacja). Tak więc ta grupa
studentów zajmowała się przez cały rok akademicki specyfiką systemu opieki nad osobami
młodymi, w ramach danego modułu.
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części A kwestionariusza dotyczącego
ogólnej oceny modułów - Rheine
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Rysunek 11: Ocena modułów 7 i 8 przez studentów na kierunku B. Sc. opieki w praxisHochschule w Rheine, część A
kwestionariusza

Trzy wypowiedzi wyróżniają się na tle zasadniczo pozytywnej ogólnej oceny modułu 7. Są to TA4
(Treść szkolenia była dopasowana do posiadanej przeze mnie wcześniej wiedzy), TA5 (Treść
modułu/lekcji miała dużo wspólnego z moją pracą) i TA7 (Treści i tematy modułu mają niewiele
wspólnego z moimi czynnościami zawodowymi). Z wszystkimi trzema wypowiedziami zgadzało się
tylko od 60% do 70% studentów.
Należy podkreślić, że treść i kompetencje obu modułów (7 i 8) zostały faktycznie opracowane jako
moduły do wyboru dla 8 semestru studiów po uzyskaniu dyplomu zawodowego. Z różnych
powodów szkoła wyższa zdecydowała się na umiejscowienie modułów w module obowiązkowym
na 5 i 6 semestrze studiów, jeszcze przed uzyskaniem dyplomu zawodowego. Prawdopodobnie ta
zmiana grupy adresatów i fakt, że moduły zostały zintegrowane z istniejącymi modułami
akademickimi, miały wpływ na oceny uczestników.
Odpowiedzi w części B kwestionariusza kształtują się trochę inaczej (porównaj rysunek 12). W
prawie wszystkich wypowiedziach aprobata kształtuje się na poziomie pomiędzy 70% a 100%. Od
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tego odbiegają wypowiedzi TB11 (W trakcie szkolenia odkryłem/odkryłam, co już wiem i potrafię).
Tylko 60% studentów zgadza się z tą wypowiedzią.
Wymagania modułu były skoncentrowane na 8 semestrze studiów, więc trudno się dziwić, że
studenci nie zawsze byli w stanie pozytywnie ocenić swój aktualny profil kompetencji. Negatywna
ocena wypowiedzi TB12 (Treść szkolenia niewiele ma wspólnego z moją codzienną pracą) została
już kilkakrotnie wyjaśniona odnośnie logiki. Po raz pierwszy studenci zostali skonfrontowani z
wyzwaniami opieki nad osobami młodymi poprzez moduły 7 i 8.
Część B kwestionariusza pozwoliła uczestnikom ocenić możliwości zastosowania modułu. Są one
ogólnie lepiej ocenione w module 7 niż w module 8. Zwłaszcza jeśli chodzi o możliwości wdrożenia
w (bieżącym) życiu zawodowym. Oba moduły koncentrują się właściwie na przyszłości, ponieważ
aspirują do tego, aby absolwenci studiów licencjackich angażowali się w rozwój koncepcyjny na
swoim przyszłym obszarze odpowiedzialności i zadań. Perspektywa na przyszłe pola działania staje
się wtedy szczególnie wymagająca, gdy najbliższa przyszłość zdeterminowana jest egzaminem w
zakresie opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej. Taka sytuacja zaistniała szczególnie w module 8.
Ponieważ jego wypróbowanie odbyło się na ostatnim semestrze przed uzyskaniem dyplomu
zawodowego w zakresie opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej.
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części B kwestionariusza dotyczącego
możliwości realizacji modułów - Rheine
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Rysunek 12: Ocena modułów 7 i 8 przez studentów na kierunku B. Sc. opieki w praxisHochschule w Rheine, część B
kwestionariusza

Należy z naciskiem podkreślić, że studenci w ramach modułu 7 i 8 zgadzali się w 100% z wypowiedzią
TB8 „Lekcje przyczyniły się do tego, że mogłem/mogłam znaleźć nowe rozwiązania problemów
występujących w codziennej pracy zawodowej” i odkryli, czego się mogą jeszcze nauczyć (TB13).
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W części C kwestionariusza (porównaj rysunek 13) studenci byli w stanie ocenić swoje zadowolenie
z modułu i z zajęć. Pytania TC1, TC2, TC4 i TC5 są oceniane bardziej pozytywnie w module 7 niż w
module 8. Wszystkie te pytania odnoszą się do emocjonalnej oceny zajęć. Inaczej niż w przypadku
pytań od TC7 do TC10, dotyczy to zainteresowania tematem i jego znaczenia dla przyszłości. Pytania
te są ocenione w 100% pozytywne w obu modułach.
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części C kwestionariusza dotyczącego
zadowolenia z modułów/zajęć - Rheine
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Rysunek 13: Ocena modułów 7 i 8 przez studentów na kierunku B. Sc. opieki w praxisHochschule w Rheine, część C
kwestionariusza

Wyjątek w pozytywnej ocenie obu modułów stanowi TC6 (Podczas szkolenia ciągłe
zadawałem/zadawałam sobie pytanie, co począć z tą wiedzą?). Te pytanie zostało ocenione
negatywnie w prawie wszystkich testach.
Poniżej analiza wyników ewaluacji modułów 1 i 5 w Oberhausen.
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Ocena modułów 1 i 5 w Oberhausen:
Moduły 1 (Kreowanie osobistej przestrzeni życiowej w „Opiece nad osobami młodymi”) i 5
(Specjalista opiekun w zespole multiprofesjonalnym w opiece nad osobami młodymi) zostały
włączone do programu kwalifikacyjnego pomocnika opiekuna osób starszych, względnie do
trzyletniego kształcenia opiekuna osób starszych. Na rysunku 14 oba moduły nieco odbiegają od
pozytywnej oceny pozostałych modułów.
Przy bliższej analizie wyniku można stwierdzić, że negatywna ocena nie odnosi się do ogólnej oceny
modułów w części A kwestionariusza. Tutaj 6 na 10 wypowiedzi ocenionych jest pozytywnie na
poziomie od 80% do 100%. Pierwsze trzy pytania i trzy ostatnie pytania dotyczą zakresu informacji
o treści, celach i zastosowaniach modułu. W środkowych pytaniach w części A kwestionariusza,
uczestnicy odniesienie modułu do ich wcześniejszej wiedzy i do życia zawodowego. Zrozumiałe jest
to, że uczestnicy z kształcenia w zakresie pomocnika opiekuna osób starszych i trzyletniego
kształcenia opiekuna osób starszych nie mają wielu punktów odniesienia do modułu, ponieważ
zasadniczo dopiero w tych obu modułach zetknęli się z wyzwaniami w opiece nad osobami
młodymi. Ich życie zawodowe koncentruje się na opiece nad osobami starszymi i mieszkankami i
mieszkańcami stacjonarnej długoterminowej opieki nad osobami starszymi.
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części A kwestionariusza odnośnie
ogólnej oceny modułów - Oberhausen
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Rysunek 14: Ocena pytań w części A kwestionariusza przez uczestników modułów 1 i 5

Jedynie 40% uczestników odpowiedziało pozytywnie na stwierdzenie: „Treść szkolenia była
dostosowana do mojej wcześniejszej wiedzy”. Trochę inaczej jest z odpowiedziami na stwierdzenia
TA5 „Treść modułu/zajęć miała wiele wspólnego z moją pracą” i TA7 „Treści i tematy modułu
niewiele mają wspólnego z moją codzienną pracą”, jednak te wypowiedzi zostały pozytywnie
ocenione przez 70% ankietowanych.
W części B kwestionariusza uczestnicy ocenili pozytywnie możliwości realizacji modułu 1
(Kreowanie osobistej przestrzeni życiowej w „Opiece nad osobami młodymi”) w swojej codziennej
pracy na poziomie od 70% do 100%. Stwierdzenia:
TC1: Czynności wyuczone na lekcji mogę zastosować w mojej pracy zawodowej.
TC3: W szkoleniu poruszono problemy, które są istotne dla mojej codziennej pracy zawodowej.
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TC6: W ramach lekcji odbyły się ćwiczenia, na których mogłem/mogłam wypróbować wiedzę nabytą
na lekcji.
TC13: Na szkoleniu odkryłem/odkryłam, czego jeszcze mógłbym/mogłabym lub
chciałbym/chciałabym się nauczyć.
zostały w module 1 ocenione pozytywnie w 100% (porównaj rysunek 15).
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części B kwestionariusza odnośnie
możliwości realizacji modułu w zawodzie pomocnika opiekuna osób starszych i
opiekuna osób starszych w Oberhausen
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Rysunek 15: Ocena pytań w części B kwestionariusza przez uczestników modułów 1 i 5

W części B do modułu 5 (Specjalista opiekun w zespole multiprofesjonalnym w opiece nad osobami
młodymi), pozytywne odpowiedzi odnośnie możliwości realizacji wahają się od 62% do 87%.
Niemniej jednak, przy zróżnicowanemu rozważaniu należy stwierdzić, że wypowiedzi:
TB4 „W szkoleniu poruszono problemy, które często występują w mojej pracy zawodowej i którymi
często się zajmuje”,
TB7 „Mogłem/mogłam bez problemu śledzić treść lekcji, gdyż była ona dopasowana do wiedzy,
którą już posiadałem/posiadałam”,
TB8 „Lekcje przyczyniły się do tego, że mogłem/mogłam znaleźć nowe rozwiązania problemów
występujących w codziennej pracy zawodowej”,
TB9 „Szkolenie przyczyniło się do tego, że jestem w stanie dokonywać lepszej refleksji mojej pracy”
i
TB10 „Tylko niewiele treści szkolenia było dla mnie interesujących”, prawie 90% uczestników
oceniło pozytywnie.
Z wypowiedzią TB13 „Na szkoleniu odkryłem/odkryłam, czego jeszcze mógłbym/mogłabym lub
chciałbym/chciałabym się nauczyć” zgodziło się powyżej 90% uczestników.
Na poniższym rysunku 16 znajduje się ocena zadowolenia uczestników z modułu 1 i 5.
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Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części C kwestionariusza odnośnie
zadowolenia z modułów/zajęć
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Rysunek 16: Ocena pytań w części C kwestionariusza przez uczestników Modułów 1 i 5

Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy są względnie zadowoleni z zajęć w obu modułach. Z tej pozytywnej
oceny wypadają tylko dwa stwierdzenia:
TC6 „Podczas szkolenia ciągłe zadawałem/zadawałam sobie pytanie, co począć z tą wiedzą?” została
ocenione w pozytywnym sensie tylko przez mniej niż 20% uczestników a wypowiedź TC9 „Jak na
razie nie chcę brać udziału w szkoleniu (takiego rodzaju)” została oceniona pozytywnie przez ok.
60% ankietowanych.
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Ocena modułów 2 i 3 w Gladbeck:
Poniżej analiza modułu 2 (Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi - „Ustalić cel i
świętować sukces”) oraz modułu 3 (Wyzywające zachowanie w opiece nad osobami młodymi - Co
robić?). Ocena modułu 3 poniżej odnosi się tylko do testu w Gladbeck. Moduł ten był również
wypróbowany w Rumunii.
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części A kwestionariusza odnośnie
ogólnej oceny modułów - Gladbeck
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Rysunek 17: Ocena pytań w części A kwestionariusza przez uczestników modułów 2 i 3

Wypowiedzi w części A kwestionariusza zostały prawie wszystkie pozytywnie ocenione. Niewielkie
odchylenie od tego wskazuje TA4 „Treść szkolenia była dostosowana do mojej wcześniejszej
wiedzy”. Z tą wypowiedzią zgodziło się tylko 70% uczestników. Poza tym pozytywne oceny kształtują
się na poziomie od 85% do 100%.
W części B kwestionariusza oceniane były możliwości zastosowań nabytych kompetencji. Wyniki
tego ankietowania przedstawiono na rysunku 18.
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Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w częsci B kwestionariusza odnośnie
mozliwości zastosowania modułów 2 i 3 - Gladbeck
100%
95%
90%

Moduł 2 (N=14)
Moduł 3 (N=15)

85%

łącznie (N=29)

80%
75%
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Rysunek 18: Ocena pytań w części B kwestionariusza przez uczestników modułów 2 i 3

Wszystkie 14 wypowiedzi zostało pozytywnie ocenionych na poziomie od 85% do 100%. Nawet
wypowiedź „W trakcie szkolenia odkryłem/odkryłam, co już wiem i potrafię” prawie nie odbiega ze
swoimi 85% akceptacji od ogólnie pozytywnej oceny.
W części C kwestionariusza uczestnicy ocenili ogólne zadowolenie z modułu/zajęć. W przypadku
modułów 2 i 3 okazuje się to również bardzo pozytywne. W module 2 i 3, 8 na 10 wypowiedzi
oceniono pozytywnie na poziomie od 90% do 100%. Tylko TC6 (Podczas szkolenia ciągłe
zadawałem/zadawałam sobie pytanie, co począć z tą wiedzą?) oraz TC9 (Jak na razie nie chcę brać
udziału w szkoleniu (takiego rodzaju)), odbiegają nieznacznie od pozostałych ocen i kształtują się na
poziomie od 80% względnie 90%.
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części C kwestionariusza odnośnie
zadowolenia z modułów/zajęć
- Gladbeck 100%
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Modul 3 (N=15)

gesamt (N=29)
TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

TC6

TC7

TC8

TC9

TC10

Rysunek 19: Ocena pytań w części C kwestionariusza przez uczestników modułów 2 i 3
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Ocena modułów 4 i 6 w Polsce:
Testowanie modułu 4 (Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi – „Przyjaciel lub
zawodowiec w opiece?) nastąpiło w Polsce w dwóch małych grupach. Jedna grupa składała się ze
studentek/studentów pierwszego roku na kierunku pielęgniarstwo z Wyszej Szkoły Medycznej w
Opolu. Uczestnicy nie mieli doświadczenia zawodowego, a moduł został wdrożony jako część
dodatkowego kursu. Uczestnicy zgłosili się do modułu 4 na ochotnika w celu pogłębienia swojej
wiedzy i umiejętności. Druga, również mała grupa, która testowała moduł 4 w Polsce składała się z
zespołu pracowników CareWork – opiekunów pracujących w środowisku domowym seniorów.
Ponieważ wyniki w ankiecie nie różnią się od siebie, są one podsumowane na poniższym rysunku
20 i w wyjaśnieniach tekstowych.
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w ogólnej ocenie modułów część A
kwestionariusza - Polska 100%
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Rysunek 20: Ocena pytań w części A kwestionariusza przez uczestników modułów 4 i 6

Moduł 4 w części A ankiety oceniony został prawie w całości na 90% do 100%. Wyjątkami są
wypowiedzi TA1 i TA7. Z wypowiedzią TA1 „Tematy modułu są mi znane” zgadza się niewiele ponad
50% uczestników. Oświadczenie TA7 „Treści i tematy modułu mają niewiele wspólnego z moimi
czynnościami zawodowymi” odrzuca 70% uczestników.
Relatywnie podobne są odpowiedzi uczestników w module 6, który został testowany na Wyższej
Szkole Medycznej w Opolu na kierunku pielęgniarstwo jako dobrowolna oferta dodatkowa dla
pierwszego i drugiego roku studiów. Również tutaj z wypowiedzią TA1 „Tematy modułu są mi
znane” zgadza się nieco ponad 60% uczestników. Poza tym można stwierdzić tylko niewielkie
różnice w ocenie pozytywnej modułów.
W części B kwestionariusza uczestnicy ocenili możliwości wdrożenia i nabyte kompetencje. Za
wyjątkiem dwóch wypowiedzi, wszystkie otrzymują od uczestników pozytywne oceny na poziomie
od 95% do 100%. Dwa odchylenia od tego odnoszą się do oświadczeń TB4 i TB6. Z oświadczeniem
w TB4 „W szkoleniu poruszono problemy, które często występują w mojej pracy zawodowej i
którymi często się zajmuje” zgadzało się w module 5 tylko ok. 70% uczestników a w module 4 nieco
ponad 60%.
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Z wypowiedzią TB6 „W ramach lekcji odbyły się ćwiczenia, na których mogłem/mogłam
wypróbować wiedzę nabytą na lekcji” zgadza się w module 4 tylko ok. 75% uczestników (porównaj
rysunek 21).

Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części B kwestionariusza odnośnie
możliwości wdrożenia modułów 4 i 6 w Polsce
100%
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80%
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Rysunek 21: Ocena pytań w części B kwestionariusza przez uczestników modułów 4 i 6

Ogólne zadowolenie z modułu, względnie z zajęć odnotowano w części C kwestionariusza. Wyniki
oceny podsumowano na poniższym rysunku 22. Również tutaj istnieje tylko kilka różnic między
ocenami modułów 4 i 6. Za wyjątkiem jednej wypowiedzi w części C kwestionariusza, uczestnicy
zgadzają się z wypowiedziami na poziomie od 80% do 100%. Wyjątkiem jest TG6 „Podczas szkolenia
ciągłe zadawałem/zadawałam sobie pytanie, co począć z tą wiedzą?”
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Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części C kwestionariusza odnośnie
zadowolenia z modułów/zajęć
- Polska 100%
80%
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Rysunek 22: Ocena pytań w części C kwestionariusza przez uczestników modułów 4 i 6
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Ocena modułów 3 i 4 w Rumunii:
Moduł 3 (Wyzywające zachowanie w opiece nad osobami młodymi - co robić?) został wdrożony nie
tylko w Gladbeck, ale także w Sfantu Gheorghe / Rumunia w Szkole Policealnej Opieki Zdrowotnej
w ramach kształcenia asystenta lekarza i z udziałem współpracowników centrum terapii w Domu
Irisz. Po 4-dniowej fazie teoretycznej, przeprowadzono testy zadań transferowych modułu, w dwa
dni w Domu Irisz oraz dwa dni w Szpitalu Fogolyan Kristof w Sfantu Gheorghe.
29 osób uczestniczyło w implementacji modułu 3 w Rumunii. Wyniki ankiety z części A
kwestionariusza pokazują, że aprobata odnośnie wypowiedzi wyniosła od 70% do 100%. Z dwoma
wypowiedziami zgadza się 100% uczestników, są to wypowiedzi TA2 „Przed rozpoczęciem
szkolenia/lekcji przedstawiono nam treść modułu” oraz wypowiedź TA7 „Treści i tematy modułu
mają niewiele wspólnego z moimi czynnościami zawodowymi”. Z wypowiedzią „Cele nauczania,
które niniejsze szkolenie ma za zadanie osiągnąć, są ważne dla moich czynności zawodowych”
zgodziło się 90% uczestników.
Ale tylko 70% uczestników zgadza się z wypowiedzią TA9: „Struktura modułu jest mi teraz znana”.
Ocena ta wskazuje, że moduł 3 stał się tylko częściowo transparentny dla uczestników po
zakończeniu szkolenia (porównaj rysunek 23). Jednak ocena ta jest sprzeczna z wypowiedzią TA2:
„Przed rozpoczęciem szkolenia/lekcji przedstawiono nam treść modułu”, z która zgodziło się 100%
uczestników.
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi część A kwestionariusza odnośnie
ogólnej oceny modułów - Rumunia
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Rysunek 23: Ocena pytań w części A kwestionariusza przez uczestników Modułów 3 i 4

Moduł 4 „Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami młodymi - „Przyjaciel lub zawodowiec w
opiece?” został wypróbowany w Polsce przez 15 uczestników, ale także dwa razy w Rumunii z
różnymi adresatami w Szkole Policealnej (po maturze): w ramach kursu kształcenia asystentów
lekarskich (2. rok kształcenia) i przez wewnętrznych współpracowników (pedagogów społecznych)
z centrum terapii dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. Aprobata odnośnie wypowiedzi
kwestionariusza w części A (ogólna ocena modułu) waha się pomiędzy 80% a 100%.
Z szerokiej aprobaty wypowiedzi
TA1: „Tematy modułu są mi znane”,
TA2: „Przed rozpoczęciem szkolenia/lekcji przedstawiono nam treść modułu”
i wypowiedzi
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TA3: „Na lekcji rozmawialiśmy o celach nauczania modułu/lekcji”, można stwierdzić, że
wprowadzenie do modułu dostarczyło wyczerpujących informacji o module. To wrażenie jest
wzmocnione jeszcze przez 100% aprobatę do wypowiedzi TA6 i TA8.
W części B kwestionariusza zostały ocenione możliwości wdrożenia kompetencji nabytych w
modułach (porównaj rysunek 24). Tutaj oceny wahają się pomiędzy modułami, ale również
pomiędzy wypowiedziami. Szanse wdrożenia zostały nieco pozytywniej ocenione w module 3
(Wyzywające zachowanie w opiece nad osobami młodymi – co robić?) niż w module 4 (Tożsamość
zawodowa w opiece nad osobami młodymi – „Przyjaciel lub zawodowiec w opiece?”). Znaczne
różnice istnieją w oświadczeniu TB1 „Czynności wyuczone na lekcji mogę zastosować w mojej pracy
zawodowej”), z tą wypowiedzią zgadza się prawie 100% uczestników modułu 3, podczas gdy z tą
wypowiedzią w module 4 zgadza się tylko 80% uczestników. Tą różnicę można również odnieść do
wypowiedzi TB14 „Tylko niewiele z tego, czego się nauczyłem/nauczyłam na szkoleniu, potrafię
zrealizować w mojej codziennej pracy zawodowej”. Wypowiedzi „W ramach lekcji odbyły się
ćwiczenia, na których mogłem/mogłam wypróbować wiedzę nabytą na lekcji” i „Na szkoleniu
odkryłem/odkryłam, czego jeszcze mógłbym/mogłabym lub chciałbym/chciałabym się nauczy ”
zostały ocenione pozytywnie przez prawie 90% uczestników modułu 4. Obie wypowiedzi w module
3 aprobowane są tylko przez 70% do 80% uczestników.
Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części B kwestionariusza odnośnie
możliwości wdrożenia modułów 3 i 4 - Rumunia 100%
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Moduł 3 (N=29)
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Moduł 4 (N=15)
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Rysunek 24: Ocena pytań w części B kwestionariusza przez uczestników Modułów 3 i 4

W części C kwestionariusza (porównaj rysunek 25) uczestnicy oceniają zadowolenie z modułu, jak
również związanych z nim zajęć. W oczy rzuca się wysoki poziom zgodności w ocenie obu modułów.
Zarówno moduł 3, jak i moduł 4 charakteryzują się stosunkowo wysoką i jednorodną oceną.
Podobnie jak w przypadku wszystkich innych modułów, istnieje tylko jeden wyraźny wyjątek
odnośnie wypowiedzi: „Podczas szkolenia ciągłe zadawałem/zadawałam sobie pytanie, co począć z
tą wiedzą?”, którą pozytywnie oceniło 0% uczestników.
Trochę inaczej zostaje ocenione przez uczestników zdanie TA7 „Uzmysłowiłem/uzmysłowiłam
sobie, jak wykorzystać nabytą podczas szkolenia wiedzę w codziennej pracy zawodowej”. W module
3 około 90% ankietowanych zgadza się z tą wypowiedzią, w module 4 tylko nieco ponad 60%
uczestników.
W poniższym rysunku 25 wykazane zostały wyniki ankiety w części C kwestionariusza.
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Relatywny udział pozytywnych odpowiedzi w części C kwestionariusza odnośnie
zadowolenia z modułów/zajęć
- Rumunia
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Rysunek 25: Ocena pytań w części C kwestionariusza przez uczestników Modułów 3 i 4
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Podsumowująca ocena ewaluacji
Pierwsza ocena wdrożenia modułów pokazuje, że moduł 2 (Tożsamość zawodowa w opiece nad
osobami młodymi – „uzgodnić cel i świętować sukces!”) został oceniony pozytywnie przez 97%
uczestników, moduł 6 (Doradzać jako specjalista opiekun w opiece nad osobami młodymi) przez
94,5% a moduł 3 (Wyzywające zachowanie w opiece nad osobami młodymi - co robić?) przez 90,6%
uczestników, co znajduje się powyżej średniej na poziomie 89,7%.
Poziom akceptacji dla modułów 7 (Opracować koncepcję opieki nad osobami młodymi – sytuacja
wyjściowa oraz stwierdzenie zapotrzebowania), 4 (Tożsamość zawodowa w opiece nad osobami
młodymi – „Przyjaciel lub zawodowiec w opiece?”), jak również 8 (Opracować koncepcję opieki nad
osobami młodymi – opracowanie koncepcji, implementacja i ewaluacja) odpowiadają średniej
ocenie łącznej. Natomiast moduły 1 (Kreowanie osobistej przestrzeni życiowej „w opiece nad
osobami młodymi”) i 5 (Specjalista opiekun w zespole multiprofesjonalnym w opiece nad osobami
młodymi) są najniżej ocenianymi modułami, gdyż ich pozytywna aprobata jest poniżej średniej
ogólnej.
W niniejszych rozważaniach należy jednak wziąć pod uwagę, ze moduły były testowane w bardzo
różnych warunkach kontekstowych. Jak mocno te (warunki ramowe) wpływają na testowanie nie
zostało dostrzeżone w okresie poprzedzającym próbę. Istotnym czynnikiem wpływającym na
wdrażanie modułów wydaje się być możliwość swobodnego kształtowania modułów. Ta swoboda
kształtowania istniała w szczególny sposób w modułach 2, 6 i 3. Moduły 2 i 3 zostały wypróbowane
w kształceniu wewnątrzzakładowym w zespole opieki nad osobami młodymi, a ich realizacja nie
była regulowana przepisami rządowymi. Podobnie miało to miejsce dla modułu 6. Został on
testowany w ramach dobrowolnego seminarium na Wyższej Szkole Medycznej w Opolu (Polska).
Natomiast swoboda kształtowania modułów 1 i 5 była znacznie ograniczona przez wymagania
rządowe. Próba zintegrowania tych modułów w tych warunkach była mniej skuteczna, niż to miało
miejsce w innych modułach.
Moduły 7 i 8 zostały również wprowadzone do istniejących akademickich programów nauczania.
Jednakże należy podkreślić, że uniwersytet posiada inne swobody kształtowania nauczania, niż to
jest możliwe w kształceniu pomocników opiekunów osób starszych oraz trzyletnim kształceniu
opiekunów osób starszych. Ponadto można postawić hipotezę, że studenci są zaznajomieni ze
zmieniającymi się ofertami uczenia się i nauczyli się radzić z taką zmianą.
Mimo to wydaje się możliwe dostosowanie modułów do nowych pól działania, jak również
zmienionych obszarów odpowiedzialności i obszarów swobody działania. Jednak wszystkie wyniki
testów modułów wskazują, że wdrożenie modułów musi koncentrować się na przestrzeganiu
odpowiednich warunków ramowych, warunków wstępnych uczenia się grupy adresatów i
przyszłych możliwości zastosowania. Czynniki te stają się szczególnie ważne, jeśli uczestnictwo w
module nie jest dobrowolne, ale obowiązkowe na podstawie wymagań.
W części A kwestionariusza ocenę modułu determinowały przede wszystkim wypowiedzi odnośnie
stopnia udzielonych informacji o strukturze i zawartości modułów. Przy dokładniejszym spojrzeniu,
to jednak możliwości wdrożenia wyuczonych treści, zbadane w części B ankiety, determinują ocenę
modułu. Ta ocena ma znaczący wpływ na ocenę łączną modułu.
Część C, w której badano zadowolenie z modułu i zajęć, wykazuje stosunkowo pozytywne oceny w
prawie wszystkich modułach.
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Projekt i jego oddziaływanie
J. Hoffmeister przy współpracy z K. Schönlau

Modułowa koncepcja edukacyjna kończy się w tym miejscu spojrzeniem na sens, korzyści i
oddziaływanie projektu programu Erasmus+ „Opieka nad osobami młodymi“, w wyniku którego
powstała niniejsza koncepcja.
W ramach analizy oddziaływania projektu pojawiają się poniższe pytania:
•

Jaki sens miało przeprowadzenie projektu?

•

Jaką wartość dodaną tworzy niniejsza koncepcja?

•

W jakim stopniu niniejszy projekt lub koncepcja poprawiają sytuację opiekuńczą młodych
podopiecznych?

Zanim odpowiemy na te pytania, poniżej kilka przemyśleń:
Przed rozpoczęciem projektu niektóre osoby w nim uczestniczące, a pochodzące z różnych
instytucji, miały niewielką styczność, lub nie miały żadnej styczności z zakresem „opieki nad
osobami młodymi“. Jednakże poprzez intensywną pracę nad tą kwestia wszyscy uczestnicy projektu
nabyli wysokie wyczulenie na ten zakres opieki. Zarówno partnerzy projektowi w ramach analizy
merytorycznej i zawodowej, jaki i wykładowcy w ramach teorii i dydaktyki oraz uczestnicy modułów
podczas ich testowania, zaznajomili się z obszarem opieki nad osobami młodymi. Także osoby i
instytucje, które przed rozpoczęciem projektu miały kontakt z tym obszarem, wzięły udział w
dogłębnej analizie problemu, co prowadziło do ponownego wyczulenia na problematykę młodych
podopiecznych oraz wzmocnienie własnej identyfikacji na tym polu zawodowym.
Także na poziomie regionalnym można było zaobserwować wzmożoną obecność tematu opieki nad
osobami młodymi. Podczas różnych wydarzeń temat był poruszany, zapraszano regionalną prasę,
politycznych decydentów, ale także kolegów i koleżanki z różnych zakresów opiekuńczych, co
prowadziło do poruszania przedmiotowego tematu zakresu opiekuńczego, który często jest
marginalizowany.
Ważnym aspektem wydaje się być także rozpoznanie i docenienie, że wszyscy biorący udział w
realizacji i testowaniu modułów, mogą zyskać dzięki nabyciu poszerzonych kompetencji
zawodowych, metodycznych i osobistych. Indywidualny przyrost kompetencji ma z jednej strony
duże znaczenie dla rozwoju osobistego, z drugiej strony jest wartościowym aspektem dla
przedsiębiorstwa, gdyż stanowi rozwój personelu.
Dzięki wyborze treści modułów zorientowanym na zapotrzebowanie, wykonanym na bazie
wyników ankiet w ramach projektu „uczenie się przez badania naukowe”, uczestnicy informowali o
tym, że w treści modułu odnajdywali tematy występujące w codziennej rutynie zawodowej. Mieli

168

Zmodularyzowana koncepcja edukacyjna „Opieka nad osobami młodymi“ – Projekt programu
Erasmus „Opieka nad osobami młodymi”
oni także takie odczucie, że wybór tematów modułów był wsparciem i wyrazem szacunku dla
problemów i trudnych sytuacji występujących w ich pracy.
W przypadku realizacji modułów, jak to miało miejsce w centrum senioralnym Vinzenzheim w
Gladbeck posiadającym grupę młodych podopiecznych, w odniesieniu do kompletnego zespołu
interdyscyplinarnego, można było nawet rozpoznać zmiany wykraczające poza grupę. Poprzez
lepsze dopasowanie opieki do specyficznych wymagań, w skutek merytorycznej analizy różnych
tematów modułów i/lub w skutek wzmożonej jedności w zespole opiekuńczym i
interdyscyplinarnym, uczestnicy z Gladbeck informowali o pozytywnych impulsach w sensie
poprawionej sytuacji opiekuńczej młodych podopiecznych. Udział jako grupa interdyscyplinarna
był szczególnie skuteczny, gdyż odpowiada to codziennej współpracy w zespołach
wielozawodowych i kwalifikacyjne heterogenicznych. Uczestnicy modułów informowali także, że
poprzez wspólny udział można rozpoznać przyrost wartości dodanej, który można opisać terminem
„Teambuilding“. Aby można było zrealizować moduł w całym zespole, pracę w obszarze opieki nad
osobami młodymi przejęli współpracownicy instytucji Diakonisches Werk. W ten sposób także oni
mieli okazję poznać specyfikę tego obszaru.
Poniżej przykładowe informacje zwrotne uczestników testowania modułów w Gladbeck, w postaci
haseł, które zebrano w dodatkowej ustnej rundzie prezentacyjno-refleksyjnej, a które dotyczyły
wartości modułów. Te wypowiedzi podkreślają wartość dodaną projektu bardziej realistycznie:









Wsparcie ducha zespołu i współpracy zespołowej
Wzmocnienie poszczególnych współpracowników w codziennych sytuacjach trudnych,
gdyż „zespół stoi murem za mną”
Poszerzenie kompetencji fachowych
Opracowanie kolegialnej postawy odnośnie punktów ciężkości pracy/zadań/obciążeń
kolegów i koleżanek
Wyjaśnienie i rozgraniczenie własnych treści pracy oraz punktów stycznych z innymi
obszarami
Testowanie i opracowanie nowych form współpracy
Na bazie poczucia „my“ w pracy zawodowej, odnaleźć drogę od „reagować“ do „działać“
Formułować cele i potrafić je realizować (autoskuteczność poszczególnej osoby i zespołu)

Jako sukces projektu można uznać, że w skutek testowania modułów nastąpiła ich integracja w już
istniejących koncepcjach. Na przykład testowane moduły w Gladbeck zostały wprowadzone do
wewnątrzzakładowego katalogu szkoleń, w przyszłym roku planowane jest podjęcie realizacji
pozostałych opracowanych modułów. Także te moduły mają znaleźć się w ofercie dla całego
zespołu.
Szkoła wyższa praxisHochschule w Rheine także przyjęła testowane moduły do istniejącej koncepcji
studiów, integrując je w ramach modułów obowiązkowych. Możliwe więc będzie także w przyszłości
realizowanie modułów przez studentów.
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Szczególną wartością jest to, że te tendencje można obserwować nie tylko w instytucjach biorących
udział w projekcie. Na przykład dom opieki St. Josephshaus w Rheine, współpracujący przy
testowaniu modułu 7 i 8 z praxisHochschule, wykazuje zainteresowanie wykorzystaniem modułów
w wewnątrzzakładowych szkoleniach.
Wracamy do odpowiedzi na zadanie pytania
Jaki sens miała realizacja niniejszego projektu?
Sensu należy szukać w opracowaniu specyficznej koncepcji edukacyjnej. Taka koncepcja
edukacyjna, która stawia w centrum zainteresowania młodych podopiecznych oraz merytorycznie
jest zorientowana na dokładnie tą grupę pacjentów, jeszcze nie istnieje.
Przy czym oczywista jest specyfika tego obszaru opieki i tym samym konieczność opracowania
właściwego dla tego obszaru programu szkolenia, doszkalania i doskonalenia zawodowego
opiekunów na różnych poziomach kwalifikacji. Jeżeli zaakceptujemy fakt, że w dzisiejszych czasach
uczenie się przez całe życie jest warunkiem pracy zawodowej, należy uznać za sensowne
zaoferowanie osobom opiekującym się młodymi podopiecznymi właśnie takiej koncepcji, i to na
poziomie instytucjonalnym.
Jaką wartość dodaną wytwarza niniejsza koncepcja?
Wartość dodaną można wywnioskować z wyżej opisanych przemyśleń odnośnie wartości koncepcji.
Wartość dodana wynika z …








…zwiększonego wyczulenia na ten obszar opieki,
…wzmocnienia własnej identyfikacji z tym obszarem opieki,
…zwiększonej obecności tematu na poziomie regionalnym i politycznym,
…indywidualnego ale także zespołowego przyrostu kompetencji,
… doznania wsparcia i szacunku odnośnie przeżywanych sytuacji problemowych,
…integracji modułów w istniejących koncepcjach,
…zainicjowanych procesów tworzenia zespołu (teambuilding).

Dalszą wartością dodaną jest to, że koncepcja składa się z różnych elementów, które dla
poszczególnych osób mogą być bardzo znaczące. Tak więc podręcznik dla wykładowców jako
instrument jest wartościowy dla osób, które realizują opracowane moduły, wspierając je w ich
przygotowaniu. Siatka modułów wyjaśnia orientację merytoryczną poszczególnych modułów, np.
w celu objaśnienia dla wykładowców. Podręcznik działania do adaptacji modułów staje się wtedy
istotny, gdy instytucja lub osoba chce zrealizować moduły, ale grupa uczestników spełnia zupełnie
inne kryteria.
W jakim stopniu projekt lub koncepcja poprawiają opiekę nad młodymi podopiecznymi?
Ani projekt ani koncepcja nie poprawiają jakości opieki nad osobami młodymi bezpośrednio.
Jednakże wtórnie można zaobserwować poprawę jakości opieki, gdy uczestnicy modułów
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bazowych w skutek analizy różnych tematów oraz refleksji czynności, zmieniają własne zachowanie
w ramach sytuacji opiekuńczych. Można także zaobserwować zmianę jakości opieki, gdy w szkoleniu
bierze udział cały zespół, jak to miało miejsce w Gladbeck, który w jego wyniku jest skłonny
dokonywać refleksji postaw i działań oraz integrować zmiany w codziennych procesach
opiekuńczych.
Dla młodego podopiecznego zmienia się jakość opieki wówczas, gdy on sam jest także angażowany
w realizację modułu. Taka sytuacja zachodzi na przykład w module 7. Poprzez ankietowanie
pacjentów i mieszkańców mają oni szanse na wyartykułowanie problemów i życzeń oraz inicjowanie
zmian.
W wyniku prezentacji powyższych aspektów można podsumować, że projekt i powstała w jego
wyniku koncepcja wywołują skutki na różnorakich płaszczyznach oraz spełniają jasne cele i wartości
oraz przynoszą korzyści.
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Spis załączników
Załącznik 1: Wykaz czynności kontrolnych dla osób odpowiedzialnych za moduły
Załącznik 2: Wykaz czynności kontrolnych dla osób odpowiedzialnych za ewaluację
Załącznik 3: Ankieta dla uczestników
Załącznik 4: Ankieta dla wykładowców
Załącznik 5: Wzór certyfikatu
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