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Tytuł projektu: LIFT – Learning in Facilited Teams (Poland) 

 nowoczesne metody zespołowego1 uczenia się;  

odejście od metod podawczych (szkoleń grupowych) w kierunku uczenia się poprzez (współ)działanie (w zespole) w ramach konkretnej 

organizacji, podczas skutecznego rozwiązywania rzeczywistych problemów pojawiających się w miejscu pracy 

Typ projektu: projekt wdrożeniowy POWER; Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Lider: Dobre Kadry. Centrum Badawczo-Szkoleniowe Sp. z o.o. (Polska) 

Partner: University Colleges Leuven-Limburg – państwowa wyższa szkoła zawodowa (Belgia) 

Rodzaj współpracy ponadnarodowej: równoległe tworzenie i wdrożenie nowego rozwiązania, wymiana informacji i doświadczeń  

Okres realizacji: kwiecień 2017 – grudzień 2019 

Obszar realizacji: cała Polska 

Cel: Celem głównym projektu jest wypracowanie przy współpracy z partnerem belgijskim, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań  

w obszarze zespołowego uczenia się poprzez wyrównywanie i zwiększanie dostępu do różnych form uczenia się przez całe życie wszystkich grup 

                                                           
1
 Zespół – zbiór osób, które oprócz wspólnej tożsamości społecznej (por. grupa), mają wspólny cel. Osoby te wiedzą, że potrzebują siebie  nawzajem, aby osiągnąć ten cel  

i współpracują w zorganizowany sposób. Podstawą procesów zespołowego uczenia się jest dzielenie się wiedzą, kompetencjami, pomysłami i opiniami, a następnie tworzenie 
wspólnej wiedzy z wykorzystaniem metod otwartej komunikacji (np. konstruktywnego konfliktu). W uczeniu zespołowym nie bierze udziału trener, który przekazuje członkom 
zespołu wiedzę, ale oni sami uczą się od siebie. Osobą, która bierze udział w spotkaniach zespołu i pomaga w wypracowaniu efektywnych rozwiązań jest facylitator – osoba, 
której rolą jest przede wszystkim mediacja miedzy członkami zespołu w celu osiągniecia wspólnego rozwiązania. Facylitator nie jest zaangażowany  
w merytoryczne zagadnienia, nad którymi pracuje zespół. Jest to osoba całkowicie neutralna co do tematów poruszanych na  spotkaniu i nie wypowiada się/ nie prezentuje 
swojego punktu widzenia. Jest niejako ekspertem metodycznym – jej zadaniem jest ocena jak zespół pracuje.      
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wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej. Efektem współpracy będzie rozwiązanie LIFT stanowiące 

kompleksowe podejście do tematu wzajemnego uczenia się osób dorosłych od siebie poprzez wykorzystanie metod zespołowego uczenia się.2  

 

Grupy docelowe:  

 Odbiorcy – osoby (szczególnie 50+) pracujące w przedsiębiorstwach i instytucjach, które mają wspólne cele i problemy do rozwiązania  

 Użytkownicy – (A) organizacje zatrudniające wskazane wyżej osoby (podmioty zatrudniające pow. 9 osób) oraz (B) trenerzy osób dorosłych 

(trenerzy wewnętrzni organizacji oraz osoby pracujące w firmach szkoleniowych)3 

Etapy: (1) wypracowanie wstępnej wersji rozwiązania LIFT, (2) testowanie, (3) ocena wyników testowania, (4) wypracowanie ostatecznej wersji 

rozwiązania, (5) wdrożenie do praktyki oraz (6) wypracowanie rekomendacji dla potencjalnych użytkowników. 

Zrealizowane dotychczas zadania: 

• wizyta studyjna u partnera belgijskiego – zapoznanie z efektami fazy studyjnej LIFT, spotkania ekspertów, wymiana doświadczeń, opinii, 

konkretyzacja celów oraz dokonanie uzgodnień dotyczących kolejnych kroków w projekcie, kamieni milowych, a także platformy i 

kanałów komunikacji, konkretyzacja form i zasad współpracy (sprawozdanie z wizyty w załączniku); 

• badania wtórne oraz pierwotne (jakościowe – IDI, FGI) mające na celu pogłębienie wiedzy w zakresie wykorzystania form/metod 

zespołowego uczenia w organizacjach, w tym w odniesieniu do osób w wieku 50+ (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce): 

‒ DESK RESEARCH – aspekt metodyczny dot. interaktywnych metod uczenia się w zespołach i wspólnego rozwiązywania problemów 
[przegląd stanu wiedzy w zakresie nowoczesnych metod uczenia się w zespołach i wspólnego rozwiązywania problemów; zestawienie 
istniejących metod zespołowego uczenia się z uwzględnieniem sytuacji w Polsce, oraz psycho-społecznej specyfiki pracowników z 
grupy wiekowej 50+];  

‒ DESK RESEARCH – aspekt organizacyjny dot. interaktywnych form (podejść/sesji) uczenia się w zespołach i wspólnego rozwiązywania 
problemów [przegląd koncepcji teoretycznych istniejących w polskiej literaturze dotyczących zespołowego uczenia się; występowanie 

                                                           
2
 Atrakcyjność zespołowego uczenia się dla uczestników sesji oraz skupienie się na rozwiazywaniu problemów wynikających z praktycznych potrzeb (zmiana sposobu uczenia 

się z podawczego szkolenia grupowego na uczenie zespołowe organizowane w ramach konkretnej organizacji, nastawione na wspólne  rozwiązywanie problemów) powinno 
zaowocować zwiększeniem aktywności w obszarze uczenia się przez całe życie osób pracujących z różnych grup wiekowych.   
3
 LIFT wymaga przygotowania trenerów do pełnienia roli facylitatora – osoby moderującej proces uczenia zespołowego. Zmiana roli z osoby szkolącej, przekazującej wiedzę 

na osobę moderującą sesje uczenia zespołowego, niewłączającą się w merytoryczne aspekty rozwiązywanych kwestii problemowych.   
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procesu zespołowego uczenia się w organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem grupy wiekowej 50 +; oferta zespołowego uczenia 
się obecna na polskim rynku szkoleniowo-doradczym wraz z kwestią przygotowania osób prowadzących sesje zespołowego uczenia 
się]; 

‒ IDI wśród przedstawicieli organizacji (pracodawcy/dział HR) oraz wśród trenerów (trenerzy wewnętrzni, z instytucji szkoleniowych) 
[opinie na temat charakterystyki i metod szkoleń pod względem ich przydatności w rozwoju procesów innowacyjnych w organizacji, 
rozwiązywania problemów w organizacji, transferu wiedzy i edukacji pracowników 50+; postrzeganie pojęcia “zespołowe uczenie się”, 
w tym czym jest zespołowe uczenie się, czym różni się od uczenia się w grupie, jakie korzyści niesie dla organizacji i pracownika; opinie 
na temat metod uczenia się w zespołach, ich popularności, efektywności, rodzajów, korzyści i ograniczeń; identyfikacja potencjału 
metod zespołowego uczenia się z punktu widzenia procesów innowacyjnych w organizacjach, transferu wiedzy pomiędzy 
pracownikami organizacji, uwzględnienia specyfiki pracowników 50+ oraz z punktu widzenia rozwiązywania problemów w 
organizacjach; testowanie metody BLITS, jako wyjściowej do opracowania metody LIFT, poznanie opinii na temat metody, jej 
postrzeganych atutów i słabości, a także sugestii w zakresie jej modyfikacji];  

‒ FGI wśród trenerów (trenerzy wewnętrzni, z instytucji szkoleniowych) oraz wśród osób zarządzających instytucjami szkoleniowymi 
[postrzeganie „zespołowego uczenia się”, na tle innych podejść do procesu uczenia się osób dorosłych (czym jest zespołowe uczenie 
się, czemu służy, gdzie znajduje zastosowanie, co jest jego celem, jakie są mocne i słabe strony analizowanego podejścia, co stanowi 
jego wyróżnik); opinie na temat motywacji (tj. głównych motywatorów oraz demotywatorów) osób dorosłych do korzystania z 
„zespołowego uczenia się”; specyfika zespołowego uczenia się w warunkach polskich (na bazie dotychczasowych doświadczeń 
trenerów oraz osób zarządzających instytucjami szkoleniowymi); potrzeby i uwarunkowania związane z procesem zespołowego 
uczenia się osób dorosłych; ocena istniejących rozwiązań i kierunek koniecznych zmian w obszarze zespołowego uczenia się osób 
dorosłych; propozycje rozwiązań mających na celu zwiększenie skuteczności/ efektywności zespołowego uczenia się osób dorosłych 
(trenerzy); propozycje rozwiązań popularyzujących zespołowe uczenie się wśród osób dorosłych (osoby zarządzające instytucjami 
szkoleniowymi); potencjał zespołowego uczenia się osób dorosłych oraz wyzwania związane z jego rozwojem – szanse i zagrożenia 
związane z uczeniem się w zespole] 
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Badania pierwszej fazy projektu pozwolą wypracować skuteczne i efektywne rozwiązanie LIFT (Learning in Facilited Teams) 
 

 
 

 

LIFT Wizyta studyjna  
w Belgii (wymiana 

doświadczeń) 

Informacje  
ze strony www 

partnera belgijskiego  
(dot. BLITZ) 

Badania Desk 
Research 

Badania pierwotne  
(IDI, FGI) 

Trendy, benchmarki, 
dobre praktyki 

Opracowanie  
nt. form uczenia 

zespołowego  
w Europie (B) 

Zespół – zbiór osób, które oprócz wspólnej tożsamości 
społecznej (por. grupa), mają wspólny cel. Osoby te 
wiedzą, że potrzebują siebie nawzajem, aby osiągnąć 
ten cel i współpracują w zorganizowany sposób. 
Podstawą procesów zespołowego uczenia się jest 
dzielenie się wiedzą, kompetencjami, pomysłami  
i opiniami, a następnie tworzenie wspólnej wiedzy  
z wykorzystaniem metod otwartej komunikacji (np. 
konstruktywnego konfliktu). W uczeniu zespołowym nie 
bierze udziału trener, który przekazuje członkom 
zespołu wiedzę (jak podczas szkolenia grupowego),  
ale oni sami uczą się od siebie. 

Facylitator – osoba, która bierze udział w spotkaniach 
zespołu i pomaga w wypracowaniu efektywnych 
rozwiązań. Jej rolą jest przede wszystkim mediacja 
miedzy członkami zespołu w celu osiągniecia wspólnego 
rozwiązania. Facylitator nie jest zaangażowany w 
merytoryczne zagadnienia, nad którymi pracuje zespół 
(nie włącza się w merytoryczne aspekty rozwiązywanych 
kwestii problemowych). Jest to osoba całkowicie 
neutralna co do tematów poruszanych na spotkaniu  
i nie wypowiada się/ nie prezentuje swojego punktu 
widzenia. Jest ekspertem metodycznym – moderuje 
proces uczenia zespołowego, ocenia jak zespół pracuje. 

•  Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych interaktywnych  
  metod uczenia się w zespołach 

•  Przewodnik po metodzie LIFT 

•  Podręcznik dla facylitatorów 

•  Materiały szkoleniowe do prowadzenia sesji metodą LIFT 

•  Kompendium dla pracodawców z wdrażania metody LIFT 

•  Zestaw procedur wdrożeniowych  

•  ...+ dobre wzorce z etapu testowania 

LIFT = kompleksowe podejście do tematu wzajemnego 
uczenia się osób dorosłych od siebie wykorzystujące 
nowoczesne metody zespołowego uczenia się;  
odejście od podawczego szkolenia grupowego w kierunku 
uczenia się poprzez (współ)działanie (pod okiem 
facylitatora) w ramach konkretnej organizacji, podczas 
zespołowego rozwiązywania rzeczywistych problemów 
pojawiających się w danym miejscu pracy 


