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WSTĘP
Migrant Liter@cies
O PROJEKCIE
Migrant Liter@cies to współfinansowany ze środków programu Komisji Europejskiej Erasmus Plus projekt europejski. Jego celem jest rozwój innowacyjnych praktyk wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w alfabetyzacji dorosłych migrantów (uchodźców, osób ubiegających się
o azyl, młodych i/lub nowo przybyłych migrantów i migrantki), oraz włączenie kompetencji medialnych
i cyfrowych do programów nauczania tej grupy.
Tradycyjne definicje alfabetyzacji skupiają się na umiejętnościach związanych z liczeniem, słuchaniem,
mówieniem, czytaniem, pisaniem i krytycznym myśleniem. Ich rozwój prowadzi do ukształtowania
w uczniach zdolności do podejmowania efektywnych obywatelskich aktywności, a także poddawania
refleksji napotykanych zjawisk i sytuacji. Umiejętności te są potrzebne do świadomej i aktywnej obecności uczestnika w społeczeństwie, ale są jedynie częścią szerszego zestawu wymaganych umiejętności
i kompetencji. (Combes B., 2010) Tak, jak nauka języka jest nieuniknionym krokiem w kierunku integracji, zgodnie z ustaleniami „Wspólnych zasad podstawowych dotyczących polityki integracji imigrantów
w Unii Europejskiej”, tak samo kompetencje cyfrowe są nam niezbędne w naszych wysoko zdigitalizowanych społeczeństwach.1
W przypadku umiejętności korzystania z mediów, kompetencje mogą zostać podzielone zgodnie z trzema głównymi regułami: zastosuj, zrozum, twórz. Zastosuj odpowiada technicznej sprawności potrzebnej do korzystania z komputera i Internetu. Zrozum stanowi element kluczowy – jest to zestaw umiejętności, które pomagają nam zrozumieć, umieścić w szerszym kontekście i krytycznie oceniać cyfrowe
media. Twórz odnosi się do zdolności tworzenia treści i efektywnego komunikowania z wykorzystaniem
różnych narzędzi cyfrowych. Umiejętność korzystania z mediów to „wszelkie umiejętności techniczne,
poznawcze, społeczne, obywatelskie i kreatywne, które pozwalają nam docierać do tradycyjnych i nowych mediów, poddawać je krytycznej ocenie oraz wchodzić z nimi w interakcję.”2 Niemal powszechny
dostęp do Internetu i mediów społecznościowych zapewnia obywatelom więcej możliwości do bycia
poinformowanym i do podejmowania wyborów opartych na wiedzy. Jednocześnie stwarza też nowe
zagrożenia dla społeczeństwa i demokracji, a także przyczynia się do dalszej dyskryminacji, jak dzieje
się np. w przypadku, kiedy obywatele posiadają wyłącznie narzędzia dostępu do sieci, bez rozwinięcia
niezbędnych kompetencji medialnych i cyfrowych.
„Zintegrować ze społeczeństwem” oznacza również zintegrować ze społecznością cyfrową, włączyć do
„cyfrowego obywatelstwa”. Migrant Liter@cies ma na celu rozwój różnorodnych ścieżek edukacyjnych,
osadzonych w narodowych kontekstach każdego z krajów partnerskich projektu, zapewniając w ten
sposób innowacyjne narzędzia dla edukatorów i nauczycieli zajmujących się tą tematyką. W tym celu
stworzono 45 scenariuszy warsztatów i 8 narodowych „narzędziowników” do nauki języka, które wykorzystują technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) i rozwijają kompetencje cyfrowe.

Zobacz w: Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (Digital Competence Framework for Citizens - DigComp):
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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Definicja pochodzi z dokumentu „Konkluzje Rady w sprawie rozwijania – poprzez kształcenie i szkolenie – umiejętności korzystania
z mediów i umiejętności krytycznego myślenia” przyjętego 30 maja 2016 r.
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Projekt połączył instytucje zajmujące się nauczaniem dorosłych oraz pracujące w obszarze edukacji
medialnej, tworząc w ten sposób synergię pomiędzy metodami edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej, praktykowanymi przez instytucje z 8 europejskich państw: Mediawijs (Belgia), Tartu Folk
Highschool (Estonia), Centro Zaffiria i sieć Fo.Co. (Włochy), JFF – Institut für Medienpädagogik (Niemcy), Uniwersytet z Tilburgu (Holandia), POLIS (Polska), Proacademy (Słowacja) oraz SSF – Solidaridad
Sin Fronteras (Hiszpania). Priorytetem i głównym celem podczas trwania projektu było poszukiwanie
dobrych praktyk i metodologii programów nauczania migrantów, uwzględniających innowacyjne i kreatywne wykorzystanie TIK w nauce języka obcego, a także wykorzystanie przez dorosłych migrantów
możliwości mediów społecznościowych, narzędzi cyfrowych i Internetu. Pierwsze wyniki tych poszukiwań stały się podstawą do przeszkolenia kadry organizacji partnerskich projektu oraz około 200
nauczycieli i podmiotów pracujących z dorosłymi migrantami w 8 europejskich krajach. Zaowocowały
także powstaniem 45 eksperymentalnych warsztatów, które zostały przeprowadzone z łączną liczbą
ok. 500 migrantów w trakcie drugiego roku trwania projektu. W czasie ich przeprowadzania testowano
i wdrażano innowacyjne praktyki wykorzystujące TIK w procesie alfabetyzacji oraz włączono nauczanie
kompetencji medialnych i cyfrowych do edukacji dorosłych migrantów. Stworzone scenariusze warsztatów skupiają się na efektywnym i kreatywnym wykorzystaniu nowych mediów i aplikacji w nauczaniu
czytania i pisania, rozwoju innowacyjnych metodologii włączających kompetencje medialne i cyfrowe
do edukacji dorosłych migrantów, integracji społecznej i rozwoju społecznych, obywatelskich, interkulturowych i medialnych kompetencji, a także umiejętności krytycznego myślenia i integracji do nowego
„obywatelstwa cyfrowego”. Wszystkie scenariusze dostępne są do pobrania na stronie internetowej projektu3 wraz z opisami „krok po kroku” oraz materiałami wizualnymi wykorzystanymi w fazie testowej.
Dzięki temu są one łatwe do powielania i dostosowywania zgodnie z potrzebami edukatorów i nauczycieli. W zależności od założeń programów nauczania, scenariusze mogą być także na różne sposoby ze
sobą łączone.

3
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https://www.migrantliteracies.eu/workshops/

WSTĘP
Migrant Liter@cies
W POLSCE
Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” istnieje od 1995 roku, ale środowisko powstało w roku
1992, kiedy Halina Bortnowska założyła młodzieżową grupę warsztatów dziennikarskich przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Głównym celem organizacji jest edukacja (przede wszystkim młodzieży) w zakresie sprawnego, odpowiedzialnego, twórczego i bezpiecznego posługiwania się mediami,
a także pobudzanie do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym i promowanie praw człowieka. Już w latach 90. zajmowaliśmy się tym, co dziś nazywane jest „edukacją medialną i cyfrową”
z jednoczesnym uwzględnieniem edukacji na temat praw człowieka i edukacji wielokulturowej. Szacunek wobec każdego członka społeczeństwa stanowi dla nas jedną z podstawowych wartości, dlatego
działania kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz grup o utrudnionym dostępie do dóbr
kultury, m.in. do więźniów i więźniarek, ale też migrantów i migrantek. Pracując z grupami wykorzystujemy metody aktywizujące uczestników i uczestniczki oraz pozwalające na indywidualne doświadczanie poruszanych tematów.

Włączyliśmy się w projekt Migrant Liter@cies, ponieważ z jednej strony umożliwiał nam podjęcie się
kolejnych działań na rzecz wzmacniania kompetencji medialnych i cyfrowych, a z drugiej pozwalał na
realizację działań na rzecz jednej z naszych grup docelowych. Największym wyzwaniem, które przed
nami postawiono, było włączenie w warsztaty nauki języka. Oczywiście każde spotkanie i każdy warsztat to okazja dla jego uczestników i uczestniczek do rozwijania kompetencji komunikacyjnych, dlatego podczas projektowania warsztatów stawialiśmy na umiejętność poprawnego komunikowania się,
o której można powiedzieć, że zajmuje miejsce pomiędzy kompetencjami językowymi a kompetencjami medialnymi.
W trakcie realizacji projektu nawiązaliśmy współpracę z fundacją „Ocalenie”, pomagającą uchodźcom i uchodźczyniom, imigrantom i imigrantkom, repatriantom i repatriantkom budować nowe życie
w Polsce. Fundacja pomaga zarówno w integracji ze społeczeństwem, jak i w indywidualnym rozwoju
podopiecznych, podejmuje działania na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacnia rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto prowadzi Centra Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie i w Łomży,
świetlice dla dzieci, stoi na czele różnorodnych programów edukacyjnych i udziela bezpłatnych lekcji
języka polskiego. Nawiązanie współpracy z fundacją pozwoliło nam połączyć nasze doświadczenie
we wzmacnianiu kompetencji komunikacyjnych, medialnych i cyfrowych z doświadczeniem fundacji
„Ocalenie” w zakresie nauki języka. Zespół fundacji był też dla nas źródłem wiedzy na temat sytuacji
migrantów i migrantek w Polsce.

9

Warsztaty realizowaliśmy w ramach zajęć językowych prowadzonych w fundacji oraz w ośrodkach dla
cudzoziemców. Jednocześnie poszukiwaliśmy innych podmiotów, które mogłyby okazać zainteresowanie przeprowadzeniem warsztatów o takiej tematyce. Okazuje się jednak, że w Polsce realizacja
6-godzinnych warsztatów dla dorosłych migrantów i migrantek jest zadaniem niemal niemożliwym do
wykonania, dlatego postanowiliśmy dzielić warsztaty na 1,5-godzinne bloki. Przygotowane przez nas
scenariusze (podobnie jak scenariusze naszych partnerów) można traktować jako inspirację – wybierać dowolny scenariusz bez zachowywania kolejności, a także dowolną część scenariusza według
potrzeb. Warsztaty można dzielić na mniejsze części lub łączyć ze sobą pomysły z kilku z nich. Zależało nam na pokazaniu, że technologie informacyjno-komunikacyjne można wykorzystać w różnorodny
sposób, np. jako źródło informacji, narzędzie komunikacji czy narzędzie prac kreatywnych. Jednocześnie pokazujemy, które zjawiska związane z korzystaniem z mediów dotyczą nas bezpośrednio, a także jak sobie z nimi radzić.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas scenariuszy i do dzielenia się pomysłami na
dalsze działania wspierające i aktywizujące dorosłych migrantów i migrantki.
Znajdziecie nas na Facebooku: https://www.facebook.com/polis1995/.
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„OPOWIEM WAM O SOBIE”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:
Tytuł

Opowiem Wam o sobie

Krótkie streszczenie

Warsztat zbudowany jest wokół tematu
autoprezentacji oraz wizerunku on-line. Wykorzystując metody warsztatowe oraz nowe
technologie uczestnicy wzmacniają kompetencje językowe, cyfrowe i medialne. Uczestnicy
przygotowują swoje prezentacje z wykorzystaniem różnych mediów oraz podejmują refleksję
nt. elementów kształtujących wizerunek w sieci
(np. wybory własne, zależność od innych, prywatność itp.)

Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka polskiego/
poziom kompetencji cyfrowych i medialnych):

Maksymalnie 25 osób

Wymagany czas

6 godzin

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa, włączenie w dotychczasowe zajęcia)

Praca projektowa

Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie z Internetem, etc.)

Warsztat może zostać zrealizowany w każdej
przestrzeni, która ma dostęp do Internetu.

Tematy poruszane w czasie warsztatu

• Wizerunek w sieci
• Tożsamość
• Kreatywne wykorzystanie narzędzi
medialnych
• Media społecznościowe
• Umiejętności związane z fotografowaniem

Narzędzia
(Hardware, Software, Aplikacje, inne)

•
•
•
•

Ryza papieru
Tablica/Flipchart i markery
Tablety, telefony dla uczestników*
Komputer, rzutnik i ekran

*Można poprosić Uczestników, żeby przynieśli własne.

Dokumentacja video
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I will tell you about myself
https://youtu.be/zhUzzFTZbP4

CELE:
1.	Rozwijanie kompetencji związanych z autoprezentacją (także wtedy, gdy uczestnicy nie znają języka
miejsca, w którym przebywają).
2. Poszerzanie wiedzy nt. wizerunku medialnego i wizerunku online.
3. Rozwijanie kompetencji językowych.
4. Rozwijanie kompetencji związanych z robieniem fotografii.

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:
1. Autoprezentacja.
2. Opisywanie obrazków.
3. Słownictwo związane z nowymi mediami.

ROZWIJANE KOMPETENCJE MEDIALNE I CYFROWE:
1.	Uczestnicy poznają szanse oraz zagrożenia związane z kształtowaniem swojego wizerunku w sieci.
Są świadomi, że inne osoby mogą szukać informacji na ich temat w mediach.
2.	Uczestnicy uczą się w jaki sposób kształtować i zmieniać swój wizerunek w sieci w zależności od
potrzeb - na przykład dzielenia się tylko wybranymi informacjami w sieciach społecznościowych.
3.	Rozwijanie kompetencji związanych z edycją zdjęć.
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Krok 1
ĆWICZENIE 1

60 min

Opis ćwiczenia
Trener pokazuje uczestnikom własną, przygotowaną wcześniej
prezentację. Przedstawia także swój profil w mediach społecznościowych (może być stworzony specjalnie na potrzeby warsztatu) i prosi uczestników o jego przeanalizowanie. Następnie zadaje pytania:
• Czego można dowiedzieć się o nim dzięki tym dwóm mediom?
• Co możemy powiedzieć o innych na podstawie informacji znajdujących się w sieci?
Trener rozmawia z uczestnikami i wyjaśnia cel warsztatu.
Następnie zachęca uczestników do przedstawienia się, wykorzystując ten moment na integrację grupy. Zachęca uczestników do
swobodnej rozmowy w parach/trójkach, w trakcie której przedstawią się sobie nawzajem. Sam też włącza się w te rozmowy.
Po kilku minutach trener zaprasza uczestników do stanięcia
w kręgu. Bierze kłębek włóczki i trzymając ją za koniec rzuca do
uczestnika, o którym czegoś się dowiedział. Mówi, jak ten uczestnik ma na imię i podaje jakąś zdobytą na jego temat informację.
Zadaniem kolejnych uczestników jest rzucanie kłębkiem do kolejnych osób i przedstawianie ich. Trener musi zadbać o to, żeby
do każdego uczestnika kłębek trafił przynajmniej raz.
Trener podsumowuje ćwiczenie zwracając uwagę uczestników
na sieć, która została stworzona oraz na to, jak poruszenie jedną końcówką wpływa na pozostałe osoby. Zauważa też, czego
grupa dowiedziała się o sobie nawzajem w tym ćwiczeniu: były to
informacje, które zostały podane przez kolejne osoby i były w pewien sposób przez nie interpretowane. Podkreśla, że w Internecie
bardzo często dzieje się podobnie – na to, czego inni się o nas
dowiadują, wpływa to, co sami pokażemy, ale też to, co pokażą
o nas inni ludzie.
Trener wykorzystuje symbol sieci, którą jest powiązana grupa, do:
• opowiedzenia, że w trakcie warsztatu zespół będzie pracował
metodami aktywnymi i każdy z uczestników ma wpływ na
ostateczny kształt warsztatu,
• ustalenia wspólnie z grupą reguł, którymi będziecie się posługiwać w trakcie warsztatu. Reguły powinny zostać zapisane na
flipcharcie/tablicy i powieszone w widocznym miejscu.
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Cel ćwiczenia
1. Poznanie celu warsztatu
2. Integracja uczestników
3. Ustalenie reguł warsztatu

Materiały
1. Duże arkusze papieru
2. Markery
3. Komputer, rzutnik i ekran
4. Kłębek sznurka/włóczki

Uwagi
i komentarze
Przed warsztatem trener
powinien przygotować krótką, ale kreatywną prezentację o sobie (może wykorzystać jedno z narzędzi,
z którego będzie korzystać
w trakcie warsztatu, jak np.
Canva lub Snapseed).

ĆWICZENIE 2

40 min

Opis ćwiczenia
Trener pyta uczestników, z jakich aplikacji korzystają: jakie
mają w swoich smartfonach/tabletach. Następnie grupuje je,
np. według klucza:
• aplikacje służące do bezpośredniej komunikacji,
• social media,
• aplikacje kreatywne,
• gry,
• podróże,
• (…).

Cel ćwiczenia
1.	
Rozwijanie świadomości
dot. narzędzi wykorzystywanych na co dzień.
2.	Nazywanie zasad i zagrożeń
związanych z publikowaniem i wykorzystywaniem
opublikowanych zdjęć.

Materiały
Smartfony lub tablety

Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na aplikacje
związane z wykorzystaniem aparatu, które pozwalają na edycję i publikowanie zdjęć.
Trener zaprasza uczestników do rozmowy o publikowaniu
zdjęć. Grupa zastanawia się dlaczego ludzie publikują zdjęcia
oraz jakiego typu. Zauważa, że publikujemy zdjęcia wykonane
przez nas samych, ale też udostępniane przez inne osoby.
Prowadzący pokazuje uczestnikom zasady wykorzystywania
cudzych zdjęć – przeprowadza mini-wykład o prawach autorskich.
Można wykorzystać materiały:
https://prawokultury.pl/kurs/

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	poznają szanse i zagrożenia wynikające z budowania własnego wizerunku
w sieci,
•	są świadomi, że inne
osoby mogą szukać informacji na ich temat.

Notatki
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Krok 2
ĆWICZENIE 1

60 min

Opis ćwiczenia
W tej części ćwiczenia uczestnicy będą pracowali ze zdjęciami, które znajdą w swoich smartfonach.
Trener prosi uczestników, żeby spośród wszystkich zdjęć,
które są dla nich dostępne, wybrali jedno, które będzie ich opisywało, ale na którym nie ma ich samych.

Cel ćwiczenia
1.	
Ćwiczenie słownictwa
związanego z opisywaniem zdjęć.
2.	Zintegrowanie grupy.
3.	Rozwinięcie kompetencji
związanych z mówieniem
o sobie.

Następnie dobiera uczestników w pary.

Materiały

Zadaniem par jest opisanie nawzajem swoich zdjęć i wytłumaczenie, w jaki sposób dane zdjęcie opisuje ich samych.
W drugiej części ćwiczenia uczestnicy opowiadają o zdjęciu
swojego partnera.

Smartfony

Notatki

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają słownictwo,
•	rozwijają umiejętność
autoprezentacji.

Uwagi
i komentarze
Trener powinien pamiętać
o zapisywaniu nowych słów.
Musi też być gotowy do
wyjaśnienia niejasności.
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ĆWICZENIE 2

60 min

Opis ćwiczenia
Trener prosi uczestników o odnalezienie w ich smartfonach
zdjęcia/zdjęć, które chcieliby pokazać innym osobom w grupie.
Każdy z uczestników pokazuje zdjęcie/zdjęcia, opowiada o okolicznościach, w jakich zostało zrobione, ludziach, których przedstawiają.

Cel ćwiczenia
1.	
Rozwinięcie słownictwa
i gramatyki związanych
z opisywaniem przeszłości.
2.	Rozwinięcie kompetencji
międzykulturowych.

Materiały
Smartfony

Notatki

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają słownictwo,
•	rozwijają umiejętność
autoprezentacji.

Uwagi
i komentarze
Trener powinien pamiętać
o zapisywaniu nowych słów.
Musi też być gotowy do
wyjaśnienia niejasności.
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ĆWICZENIE 3
40 min

Rozwinięcie wiedzy
związanej z ochroną prywatności w sieci.

Opis ćwiczenia
Trener pyta uczestników, w jaki sposób chronią ważne dla
nich zdjęcia:
• Czy tworzą kopie zapasowe, a może przechowują je w chmurze online?
• Jak chronią prywatność swoich zdjęć?
• Czy ktoś może je zobaczyć w mediach społecznościowych?
• Jak wysyłają zdjęcia?

1. Flipchart lub biała tablica
2. Markery

40 min

Opis ćwiczenia
Trener prosi uczestników, aby pracując w parach wypisali jak
najwięcej skojarzeń ze słowem “wizerunek”.
Zbiera wszystkie wyniki i zapisuje je na tablicy w formie mapy
myśli lub drzewa słownictwa.
Podsumowuje aktywność, odpowiadając (razem z uczestnikami) na pytania:
• Czym jest wizerunek?
• Z czego się składa wizerunek?
• W jaki sposób wizerunek jest tworzony?

Materiały
1. Flipchart lub biała tablica
2. Markery
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Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają kompetencje
związane z zachowaniem
prywatności w sieci.

Materiały

ĆWICZENIE 4

Cel ćwiczenia

Cel ćwiczenia
1.	
Refleksja nad różnymi
znaczeniami słowa “wizerunek”
2.	Zrozumienie różnych kontekstów, w których słowo
„wizerunek” jest wykorzystywane (np. w mediach
społecznościowych)

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają słownictwo.

ĆWICZENIE 5

60 min

Opis ćwiczenia
Wyzwanie fotograficzne.

Cel ćwiczenia
1.	
Rozwijanie umiejętności
związanych z robieniem
zdjęć.
2.	Rozwijanie zrozumienia
języka wizualnego we
współczesnych mediach.

Uczestnicy dobierają się w zespoły lub pary.
Ich zadaniem jest stworzenie zdjęć, które opisują ludzkie
emocje, przy użyciu wyłącznie metod wizualnych. Każda grupa otrzymuje co najmniej jedną karteczkę z napisem z emocjami, które muszą sfotografować i przedstawić bez użycia
słów i dźwięków.
Grupy mają około 40 minut na zrobienie zdjęć i łącznie 20 minut na prezentację. Podczas prezentacji inne grupy będą próbowały odgadnąć / nazwać emocje przedstawione na zdjęciach.
Grupy powinny zrobić od jednego do trzech zdjęć każdej otrzymanej emocji. Zespoły mogą również korzystać z różnych
programów i edytorów zdjęć, aby poprawić swoje zdjęcia.
Trener może jeszcze bardziej utrudnić to zadanie, dodając kolejną regułę, która mówi, że zdjęcie nie powinno przedstawiać
żadnego człowieka, a jedynie przedmioty (na przykład długopis lub marker). W tej wersji uczestnicy nie mogą używać
mimiki ani gestów.

Notatki

Materiały
1. Post-ity
2. Mazaki
3. Smartfony lub tablety
4. Komputer, rzutnik, ekran
5. Karteczki z nazwami emocji

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się kreatywnego
wykorzystania mediów,
•	rozwijają umiejętności
fotograficznych,
•	rozwijają słownictwo,
•	rozwijają umiejętności
fotograficzne.
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Krok 3
ĆWICZENIE

15 min

Cel ćwiczenia
Ewaluacja warsztatu

Opis ćwiczenia
Prowadzący zaprasza uczestników do rundki ewaluacyjnej prosi o podzielenie się refleksjami dotyczącymi trzech aspektów:
• pozytywnych elementach warsztatu,
• tych, które uczestnicy chcieliby zmienić/dodać
• tych, z których ich zdaniem można zrezygnować.
Można wykorzystać post-ity, żeby zebrać głosy uczestników,
a następnie umieścić je w widocznym miejscu i wspólnie
omówić.

Notatki
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Materiały
1. Post-ity
2. Pisaki
3. Duże kartki papieru
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„JAK DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO
W SIECI?”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:

Tytuł

Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci?

Krótkie streszczenie

Tematem przewodnim tego warsztatu jest
korzystanie z Internetu. Uczestnicy dyskutują
o przyczynach korzystania z sieci, dobrych
i złych stronach Internetu. Odkryją także
narzędzia, które pomogą im zadbać o własne
bezpieczeństwo w internetowej przestrzeni.

Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka polskiego/
poziom kompetencji cyfrowych i medialnych):

•
•
•
•

Wymagany czas

ok. 6 godzin

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa,
włączenie w dotychczasowe zajęcia)

Niezależny warsztat

Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie
z Internetem, etc.)

• Sala warsztatowa z dostępem do sieci Wi-Fi,
• Początkowo krzesła ustawione w kręgu, ale
potrzebne będą również stoły
• Rzutnik z ekranem
• Komputer dla prowadzącego

Tematy poruszane w czasie warsztatu

Bezpieczeństwo w Internecie

Narzędzia
(Hardware, Software, Aplikacje, inne)

• Papier: flipchart lub formatu A3
• Markery
• Tablety dla uczestników*

12-20 osób
Wiek uczestników: powyżej 18. roku życia
Znajomość języka polskiego: min. B1
Poziom kompetencji medialnych i cyfrowych
w grupie może być zróżnicowany

*Można wykorzystać również telefony uczestników.

Dokumentacja video

Security in the Web
https://youtu.be/UvwLsyV3PPE

CELE:
1. Wykorzystanie urządzeń ekranowych typu tablet, telefon do poszukiwania informacji.
2.	Rozpoznanie i wykorzystanie działań, które należy podjąć, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci.
3.	Ćwiczenie języka obcego w praktyce poprzez udział w dyskusji (formułowanie argumentów, wykorzystanie kontrargumentów)
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Krok 1
ĆWICZENIE 1

25 min

Cel ćwiczenia
Integracja grupy.

Opis ćwiczenia
Uczestnicy siedzą w kręgu. Każdy ma za zadanie przedstawić się
i opowiedzieć o swoim pierwszym komputerze i pierwszych doświadczeniach z wykorzystaniem Internetu.
Kolejna osoba przedstawia się, dodając na początku imię osoby,
która stoi obok: Mam na imię… a obok mnie stoi… Mój pierwszy
komputer… itd.
Ćwiczenie służy integracji uczestników, ale jednocześnie wprowadza nas w tematykę warsztatu.

Uwagi
i komentarze
W grupach mniej zaawansowanych językowo ćwiczenie można modyfikować
w zakresie komentarzy
dotyczących osób stojących
obok, naprzeciwko, po lewej
lub prawej stronie.

Materiały
 wentualnie kartki
E
z napisami po polsku: obok,
po prawej stronie, po lewej
stronie, naprzeciwko.

ĆWICZENIE 2

15 min

Opis ćwiczenia
Trener wraz z uczestnikami ustalają zasady, które będą obowiązywały w trakcie warsztatu.

Cel ćwiczenia
 stalenie reguł pracy,
U
które pomogą uczestnikom
i prowadzącym podczas
realizacji zajęć.

Materiały
1. Flipchart/tablica
2. Markery
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ĆWICZENIE 3

15 min

Cel ćwiczenia
Integracja grupy.

Opis ćwiczenia
Każdy z uczestników otrzymuje po minimum dwa post-ity
(w dwóch kolorach). Trener prosi uczestników o zapisanie oczekiwań dotyczących warsztatu na post-itach jednego koloru
i obaw na tych w drugim kolorze. Następnie uczestnicy przyklejają post-ity we wskazanym miejscu na tablicy.
Trener podsumowuje zebrane informacje, odpowiada na obawy
i wyjaśnia, które oczekiwania będą mieli możliwość zrealizować
podczas zajęć (w zależności od planu warsztatu i możliwych modyfikacji).

Materiały
1.	Flipchart/tablica
2.	Post-ty w dwóch
kolorach
3.	Długopisy/mazaki

Krok 2
ĆWICZENIE

55 min

Opis ćwiczenia
Praca w grupach.

Materiały
1. Flipchart/tablica
2. Markery
3.	Urządzenia ekranowe
(tablet, telefon)

Trener dzieli uczestników na 4 grupy. Każda grupa otrzymuje ten
sam temat do pracy: “Co robimy online?”
Uczestnicy przygotowują wyniki swoich prac w postaci mapy
myśli – trener zachęca uczestników do tego, aby do jednego hasła dopisywali kolejne (np. szukanie – czego? – informacji, pracy,
rozkładów jazdy itp.)
W trakcie dyskusji uczestnicy mają za zadanie opowiedzieć
o tym, w jaki sposób korzystają z Internetu. Na pracę w grupach
trener przeznacza 25 minut – po tym czasie podsumowuje temat: przygotowuje mapę myśli wszystkich grup, zaznaczając te
zagadnienia, które pojawiały się więcej niż raz.
Po podsumowaniu trener pyta uczestników:
• Czy w trakcie dyskusji i podsumowania odkryli coś nowego?
• Co myślą o przykładach innych osób/grup?
• Czy chcieliby coś jeszcze dodać do mapy?
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Krok 3
ĆWICZENIE

25 min

Materiały
Prezentacja

Opis ćwiczenia
Trener przeprowadza mini-wykład na temat aktywności online,
odnosząc się do aktywności wskazanych w poprzednim ćwiczeniu.
Do przygotowania prezentacji warto wykorzystać dane z badań, np.:
• Badania GUS: Jak korzystamy z Internetu?
• Komunikaty CBOS na temat korzystania z Internetu.
• Urząd Komunikacji Elektronicznej w raporcie Badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów.
• Diagnoza społeczna: http://www.diagnoza.com/
• Polskie badania Internetu.

Krok 4
ĆWICZENIE

60 min

Opis ćwiczenia
Trener powraca do przygotowanej wcześniej mapy myśli i pyta
uczestników, które z wymienionych aktywności online mogą być
niebezpieczne. Uczestnicy ponowie dzielą się na grupy. Każda
grupa otrzymuje jedną, potencjalnie niebezpieczną, aktywność
i z wykorzystaniem swoich narzędzi (telefonów, tabletów) przygotowuje kartę prewencji – co należy robić, aby nie dać się danemu zagrożeniu. Grupy prezentują wyniki swoich prac.
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Materiały
1. Flipchart/tablica
2. Markery
3. Urządzenia ekranowe
(tablet, telefon)

Krok 5
ĆWICZENIE

45 min

Opis ćwiczenia
Trener pokazuje uczestnikom narzędzia, które mogą pomóc
w dbaniu o bezpieczeństwo w sieci. Pokazuje strony:
• graph.tips
• haveibeenpwned.com
• howsecureismypassword.com

Materiały
1. Flipchart/tablica
2. Markery
3.	Urządzenia ekranowe
(tablet, telefon)

Uczestnicy mogą sprawdzić na nich swoje dane. Trener moderuje dyskusję na temat zasad bezpieczeństwa w sieci.

Krok 6
ĆWICZENIE

60 min

Opis ćwiczenia

Materiały
1. Kartki papieru
2. Flamastry, pisaki

Uczestnicy pracują w parach.
Każda para przygotowuje listę argumentów dotyczącą dwóch
tez: “Internet jest dobry”, “Internet jest zły”, starając się zgromadzić jak najwięcej argumentów.
Następnie trener rozpoczyna dyskusję. Uczestnicy słuchają siebie nawzajem i odpowiadają wykorzystując argumenty ze swoich
list „za i przeciw”.
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Krok 7
ĆWICZENIE

35 min

Opis ćwiczenia
Jak rozmawiać o sieci z różnymi grupami?
Uczestnicy pracują w grupach 3 osobowych. Każda grupa przygotowuje scenkę, wykorzystując role z wybranej przez siebie
grupy:
1.	Rodzic
Dziecko
2.	Nauczyciel
Uczeń
3.	Pracownik
Pracodawca
4.	Mąż
Żona
Zadaniem grup jest przeprowadzenie rozmowy o Internecie. Grupy po kolei odgrywają swoje scenki i otrzymują informację zwrotną od pozostałych uczestników.

Krok 8
ĆWICZENIE

20 min

Cel ćwiczenia
Ewaluacja warsztatu

Opis ćwiczenia
Każdy uczestnik może teraz powiedzieć coś o warsztatach. Co
było dla niego najważniejsze? Jak się teraz czuje?
Każdy może zabrać głos raz.
Uczestnicy nie komentują słów innych uczestników.
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„ZWALCZANIE MOWY NIENAWIŚCI I DYSKRYMINACJI POPRZEZ EDUKACJĘ MEDIALNĄ”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:

Tytuł

Zwalczanie mowy nienawiści i dyskryminacji
poprzez edukację medialną.

Krótkie streszczenie

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom
przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji przez media i narzędzia internetowe - strony internetowe, aplikacje i materiały multimedialne. Warsztaty składają się z: wprowadzenia
uczestników w problematykę mowy nienawiści
i dyskryminacji, części diagnostycznej i refleksji
nad studium przypadku oraz zestawu narzędzi
do zapobiegania mowie nienawiści.

Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka polskiego/
poziom kompetencji cyfrowych i medialnych):

• 12-20 osób
• Znajomość języka polskiego: B1
• Posiadanie podstawowych umiejętności
obsługi przeglądarki i wyszukiwarki internetowej.

Wymagany czas

6 godzin
• 5 godzin i 30 minut warsztatów
• 30 minut przerwy

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa,
włączenie w dotychczasowe zajęcia)

• Niezależny warsztat
• Mini-warsztaty włączone w dotychczasowe
zajęcia

Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie
z Internetem, etc.)

• Sala warsztatowa z dostępem do sieci Wi-Fi
• Początkowo krzesła ustawione w kręgu
• 4-5 stołów z krzesłami

Tematy poruszane w czasie warsztatu

•
•
•
•
•

Mowa nienawiści
Dyskryminacja
Rasizm
Prawa człowieka
Edukacja medialna

Narzędzia
(Hardware, Software, Aplikacje, inne)

•
•
•
•
•
•

Urządzenie mobilne dla każdego uczestnika
Aplikacje wymienione w różnych ćwiczeniach
Komputer z głośnikami
Projektor
Przygotowane kody QR
Przygotowane ćwiczenia językowe

Dokumentacja video

Hate Speech

https://youtu.be/LRzbvGqPQMk
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CELE:
1.	Umożliwienie uczestnikom przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji za pomocą mediów
i narzędzi internetowych: stron internetowych, aplikacji i materiałów multimedialnych.

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:
1. Czytanie ze zrozumieniem.
2. Rozwinięcie słownictwa.

ROZWIJANE KOMPETENCJE MEDIALNE I CYFROWE:
1.	Uczestnicy dowiadują się, jak korzystać z internetowych narzędzi diagnostycznych.
2.	Dokonywanie krytycznej analizy tekstów i komentarzy zamieszczanych w Internecie oraz zrozumienie wpływu, jaki mogą mieć internetowe komentarze na innych użytkowników sieci.
3.	Zdobycie informacji, w jaki sposób aplikacje i programy mogą chronić moje bezpieczeństwo i anonimowość
4.	Poznanie standardów netykiety i forum internetowego.
5.	Zdobycie informacji na temat tego, w jaki sposób zgłosić niebezpieczne treści i komentarze administratorom stron internetowych.
6.	Poznanie narzędzi do zgłaszania policji przestępstw popełnionych w Internecie.
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Krok 1
ĆWICZENIE

15 min

Cel ćwiczenia
1.	
Powitanie uczestników
szkolenia
2.	Prezentacja podstawowych informacji o projekcie i jego celach

Opis ćwiczenia
Wstęp.
Prowadzący warsztaty przedstawia się i opowiada uczestnikom o projekcie „Migrant Liter@cies”.
Omawiany jest plan warsztatów i ich harmonogram. Trener
sprawdzają również, czy uczestnicy mają przy sobie urządzenia ekranowe.

Materiały
1.	Prezentacja Power Point
lub Prezi
2. Komputer
3. Projektor

Krok 2
ĆWICZENIE 1

15-20 min

Cel ćwiczenia
1. Integracja uczestników

Opis ćwiczenia
Integracja cz. 1
Uczestnicy proszeni są o dobranie się w pary i wzajemne
opowiedzenie o sobie. Mogą mówić o tym skąd przyjechali,
co obecnie robią w Polsce i czemu zdecydowali się na udział
w szkoleniu. Następnie każda osoba z pary opowiada na forum o swoim nowo poznanym koledze/koleżance.

Uwagi
i komentarze
Uczestnicy mogą używać
zdjęć ze swoich telefonów
do opowiedzenia o sobie.
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ĆWICZENIE 2

15-20 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
1. Integracja uczestników
2.	Poznanie nastroju
uczestników i energii
grupy

Integracja cz. 2
Uczestnicy wybierają emotikonkę, mem lub zdjęcie, które
najlepiej oddaje ich dzisiejszy nastrój. Każdy uczestnik mówi
innym dlaczego wybrał akurat ten obrazek.

Uwagi
i komentarze
Warsztaty dotyczą trudnego
tematu, który może wywołać negatywne emocje
wśród tych z uczestników,
którzy osobiście doświadczyli mowy nienawiści lub
dyskryminacji.
Trenerzy powinni zwracać szczególną uwagę na
komfort i bezpieczeństwo
uczestników.

Notatki
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Materiały
Wydrukowane emotikony,
memy i obrazki z Internetu
lub karty Dixit.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się wykorzystywać
elementy niewerbalnej
komunikacji internetowej
– emotikony, memy,
zdjęcia.

Krok 3
ĆWICZENIE

30-40 min

Opis ćwiczenia
Doświadczanie rasizmu.
Trener zapoznaje uczestników z sytuacją rasizmu i dyskryminacji. Uczestnicy oglądają fragment filmu lub kampanii społecznej prezentujących reakcje na rasizm, dyskryminację lub
mowę nienawiści.
Po obejrzeniu filmu, trener pyta uczestników:
• Co wydarzyło się w filmie?
• Jak uczestnicy nazwaliby poniższe sytuacje?
• Czy była to dyskryminacja?
• Czy był to atak?
• Czy to, co widzieli, było zgodne z prawem?
Prowadzący zapisuje wszystkie odpowiedzi, nie wyjaśniając
na razie ich definicji.

Cel ćwiczenia
1.	
Poznanie obecnego poziomu wiedzy uczestników
na temat zjawiska dyskryminacji, mowy nienawiści
czy rasizmu.
1.	
Poznanie mechanizmów
dyskryminacji i mowy
nienawiści.

Materiały
1.	Komputer
2. Projektor,
3.	Film ukazujący sytuację
dyskryminacji lub mowy
nienawiści. Przykłady:
Warszawskie Dni
Różnorodności
www.facebook.com/
watch/?v=20236 22507948299

Notatki

A hidden camera
captures the
reaction against
racism
www.youtube.com/
watch?v=YZeXCP2T2_k
www.youtube.com/
watch?v=QRZPw-9sJtQ&t=20s

Eksperimentas VERTIMAS / Experiment
TRANSLATION
www.youtube.com/
watch?v=qNX1256eVw8&t=29s

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają umiejętność
czytania ze zrozumieniem,
•	rozwijają słownictwo.
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Krok 4
ĆWICZENIE

25 min

Opis ćwiczenia
Diagnoza.
Uczestnicy są pytani o to, czy oni sami lub ktokolwiek z ich bliskich doświadczył kiedyś rasizmu, uprzedzeń lub dyskryminacji.
Poprzez stronę Mentimeter, uczestnicy mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie, w której mają możliwość opisania danej sytuacji. Ich zanonimizowane wspomnienia i doświadczenia mogą
zostać wykorzystane w dalszej części warsztatu.

Uwagi
i komentarze
Trener powinien stworzyć
bezpieczne i komfortowe
warunki umożliwiające
anonimowy opis doświadczeń przez uczestników
warsztatu.

Notatki

Cel ćwiczenia
Poznanie prawdziwych
doświadczeń uczestników
związanych z dyskryminacją, rasizmem i mową
nienawiści. Poznanie realnych przykładów sytuacji
dyskryminacji i werbalnych
ataków pomoże grupie
w procesie wyboru narzędzia do reagowania w tego
typu sytuacjach.

Materiały
1.	Program do ankiet online,
np. Mentimeter.com
2.	Smartfony lub komputery
dla uczestników

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się, jak używać internetowych narzędzi do
diagnozy.
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Krok 5
ĆWICZENIE

40 min

Opis ćwiczenia
Mowa nienawiści i drabina dyskryminacji.
Po zebraniu informacji o różnych sytuacjach trener analizuje i wyjaśnia najważniejsze, wykorzystane przez uczestników terminy:
• Zniewaga
• Zbrodnia
• Dyskryminacja
• Mowa nienawiści
• Przestępstw z nienawiści
Trener wyjaśniają różnice między terminami (na przykład przestępstwo i przestępstwo z nienawiści). Podczas wyjaśnień trener
powinien wziąć pod uwagę istniejące w danym kraju przepisy
dotyczące penalizacji dyskryminacji i mowy nienawiści oraz pokazać uczestnikom konkretne przykłady przepisów prawnych,
na które mogą się powołać we wspomnianych wyżej sytuacjach.

Cel ćwiczenia
1.	
Wprowadzenie definicji
mowy nienawiści i dyskryminacji.
2.	Zapoznanie uczestników
z regulacjami prawnymi
dotyczącymi karania
mowy nienawiści i przepisami antydyskryminacyjnymi obowiązującymi
w danym kraju.

Materiały
1.	Prezentacja Power Point
lub Prezi
2.	Komputer
3.	Projektor
4.	Tablica lub flipchart

Uwagi
i komentarze
Trenerzy powinni wziąć pod
uwagę ustawodawstwo
krajowe w kontekście karania dyskryminacji i mowy
nienawiści oraz pokazać
uczestnikom konkretne
przykłady przepisów prawa
karnego w danym kraju.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	poznają definicję mowy
nienawiści i innego rodzaju
zagrożeń w Internecie,
•	poznają problemy etyczne
wynikające z rozwoju
mediów społecznościowych,
•	rozumieją, że standardy
medialne mogą być różne
w różnych systemach
prawnych i normatywnych,
•	rozumieją potrzebę
przestrzegania prawa
również w perspektywie
mediów i komunikacji.
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Krok 6
ĆWICZENIE

30 min

Opis ćwiczenia
Różne poziomy mowy nienawiści.
Trener dobiera uczestników w pary/grupy i rozdaje im przygotowane wcześniej przykłady mowy nienawiści i dyskryminujących
komentarzy z Internetu.
Uczestnicy oceniają różne przykłady mowy nienawiści. Każda
grupa tworzy diagram lub tabelę ze zróżnicowanymi poziomami
mowy nienawiści (od niezbyt poważnych, do najgorszych).
Następnie wszystkie grupy porównują swoje diagramy i omawiają decyzje. Trener nadzoruje proces poprzez moderowanie dyskusji. Zadaje takie pytania, jak np.:
• Dlaczego wybrałeś ten komentarz?
• Co było dla ciebie najważniejsze?
• Do czego może prowadzić ten komentarz?
• Kto może go przeczytać?)
Po zakończeniu dyskusji trener pyta, czy uczestnicy zareagowaliby w ten sam sposób przy każdym z przedstawionych przykładów mowy nienawiści i krzywdzących komentarzy: to pytanie
i krótka dyskusja są wstępem do następnego ćwiczenia.

Notatki

36

Cel ćwiczenia
1.	
Poznanie możliwych konsekwencji mowy nienawiści.
2.	Poznanie zagrożeń
i konsekwencji związanych z używaniem mowy
nienawiści.

Materiały
Przygotowane przykłady
mowy nienawiści, obelg
i dyskryminujących komentarzy zamieszczanych
w Internecie

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się krytycznie
analizować teksty i komentarze zamieszczane
w Internecie,
•	mają świadomość, jak poszczególne komentarze
mogą wpłynąć na innych
użytkowników Internetu.

Krok 7
ĆWICZENIE

40 min

Opis ćwiczenia
Case Study.
Uczestnicy otrzymują przykłady prawdziwych przypadków dyskryminacji i mowy nienawiści z gazet i doniesień medialnych. Na
kartkach samoprzylepnych piszą reakcje świadków, ofiar i policji
na te sytuacje.

Notatki

Cel ćwiczenia
1.	
Przedstawienie uczestnikom prawdziwych sytuacji, w których doszło do
reakcji na mowę nienawiści i dyskryminację,
2.	Omówienie skutecznych
technik przeciwstawiania
się mowie nienawiści
i dyskryminacji.

Materiały
Przygotowane artykuły, np.:
Rasistowski atak we
wrocławskim tramwaju.
www.wroclaw.
wyborcza.pl/wroclaw/
7,35771,21746037,
wyzywal-od-ciapakow-i-uderzyl-zareagowali-pasazerowie-i-kierowca.html

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem,
•	uczą się nowego słownictwa,
•	dokonują oceny wiarygodności informacji zamieszczanych w sieci.
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Krok 8
ĆWICZENIE

30 min

Opis ćwiczenia
Ściana akcji.
Grupa przypomina sobie wszystkie reakcje na rasizm i dyskryminację, które pojawiły się w poprzednich ćwiczeniach, filmach lub
doświadczeniach.
Uczestnicy spisują je na kartkach samoprzylepnych w dwóch
różnych kolorach, oznaczając reakcje pozytywne (czyli takie,
jak ich zdaniem powinno się zareagować) i negatywne. Post-ity
umieszczane są następnie na „ścianie akcji”.
Z wykorzystaniem powyższych przykładów, grupa dyskutuje jak
możemy zareagować na mowę nienawiści i dyskryminację – jakie
sposoby reakcji były najskuteczniejsze a jakie okazały się negatywne. Uczestnicy powinni być podzieleni na grupy. Każda grupa
powinna zastanowić się nad konkretnym problemem / problemem, który pojawił się na „ścianie akcji”, na przykład: mowa nienawiści w Internecie, groźby, atak w przestrzeni publicznej, mowa
nienawiści w przestrzeni miejskiej, brak reakcji innych ludzi itp.

Notatki
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Cel ćwiczenia
Omówienie skutecznych
technik przeciwstawiania
się mowie nienawiści i dyskryminacji.

Materiały
1.	Karteczki samoprzylepne
w różnych kolorach
2.	Pusta ściana lub flipcharty

Krok 9
ĆWICZENIE

30 min

Opis ćwiczenia
Toolbox.
Podzieleni na grupy otrzymują kody QR z aplikacjami mobilnymi,
stronami internetowymi lub historiami, które mogą być przydatne w reakcji na mowę nienawiści, dyskryminację i rasizm.

Cel ćwiczenia
Poznanie aplikacji, programów, stron internetowych i innych narzędzi
multimedialnych, które
mogą pomóc w reagowaniu
na mowę nienawiści, dyskryminację i rasizm.

Każda grupa uczy się obsługiwać dwie-trzy aplikacje.

Materiały
1.	 www.zglosnienawisc.otwarta.org
www.zglosnienawisc.otwarta.org/incydent/zglos?lang=en

2.	 dyzurnet.pl
https://dyzurnet.pl/formularz/?pl

3.	 Jak zgłaszać mowę nienawiści? Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=sJnPZIaiEA0

4.	 Hejt_ALERT
https://chrome.google.com/webstore/detail/hejtalert/hjpmpfnbhcidcemcmgllkjdgmehhffdd?

5.	WiseMonkey
https://chrome.google.com/webstore/detail/wisemonkey/olhcfgfcbkjlonelecchakjnklbjofnc

6.	 No Hate
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.intotheweb.nohate

7.	Quick Video Recorder
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kimcy929.secretvideorecorder

8.	 policja.pl
http://www.policja.pl/pol/bswp/kontakt/zgloszenie/158014,Zgloszenie.html

9.  Zgłoś przestępstwo
https://obywatel.gov.pl/bezpieczenstwo/zglos-przestepstwo

10. Skorzystaj z pomocy dla pokrzywdzonych
https://obywatel.gov.pl/bezpieczenstwo/skorzystaj-z-pomocy-dla-pokrzywdzonych-w-wyniku-przestepstwa

11.  Zawsze możemy coś zrobić
- Warszawskie Dni Różnorodności
https://www.youtube.com/watch?v=L8dyBKmnhMg

12. Reaguj na mowę nienawiści i przemoc
http://uchodzcy.info/mowa-nienawisci/reaguj-na-mowe-nienawisci-i-przemoc/

13. Reaguj

na przestępstwa z nienawiści
http://uchodzcy.info/reaguj-na-przestepstwa-z-nienawisci/
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Krok 10
ĆWICZENIE

40 min

Opis ćwiczenia
World Café.
Uczestnicy zamieniają się miejscami w grupach zgodnie z zasadą „World Cafe” – każda grupa składa się teraz z nowych uczestników z poprzednich grup.
Następnie uczestnicy wymieniają doświadczenia, metody
i narzędzia opracowane podczas pracy w poprzednich grupach.
W ten sposób każdy uczestnik uczy się aplikacji i narzędzi opracowanych we wszystkich grupach.

Cel ćwiczenia
1.	
Utrwalenie zdobytej
w poprzednim ćwiczeniu
wiedzy dotyczącej aplikacji
i programów.
2.	Rozwinięcie w uczestnikach umiejętności dzielenia się zdobytą wiedzą,
doświadczeniem i kompetencjami medialnymi.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się dzielić swoją
wiedzą, doświadczeniem
i nabytymi kompetencjami
medialnymi z innymi.

Krok 11
ĆWICZENIE

10 min

Cel ćwiczenia
Ewaluacja warsztatu

Opis ćwiczenia
Uczestnicy podczas ewaluacji opowiadają po kolei o swoich odczuciach dotyczących szkolenia.
W następnym kroku odnotowują na samoprzylepnych kartkach
elementy szkolenia:
• które podobały im się najbardziej,
• które należy poprawić,
• które należy usunąć.
Kartki mogą być przyklejane do flipchartów z narysowanymi kolejno: plecakiem, pralką i koszem na śmieci.
Dodatkowo trenerzy powinni rozdać lub wy-słać mailowo indywidualny formularz oceny szkolenia.
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Materiały
Post-ity
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„CO INTERNET O MNIE WIE?”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:

Tytuł

Co Internet o mnie wie?

Krótkie streszczenie

Tematem warsztatu są informacje, które można
znaleźć na swój temat w Internecie. Podczas
zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zastanowienia się, czy podawanie w Internecie swoich
danych (osobowych i wrażliwych) jest bezpieczne i zawsze świadome. Czy chcemy, aby wszystkie informacje o naszym życiu były dostępne
w Internecie? A może Internet już wszystko
o nas wie? W ramach warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jak chronić swoją prywatność w sieci
i przygotują kodeks postępowania online.

Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka polskiego/
poziom kompetencji cyfrowych i medialnych):

• 15-20 osób
• Znajomość języka polskiego na poziomie B1
• Podstawowa umiejętności obsługi przeglądarki i wyszukiwarki internetowej.

Wymagany czas

6 godzin
• 5 godzin i 30 minut warsztatów
• 30 minut przerwy

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa,
włączenie w dotychczasowe zajęcia)

• Niezależny warsztat
• Cykl mini-warsztatów włączonych w dotychczasowe zajęcia

Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie
z Internetem, etc.)

• Sala z dostępem do sieci Wi-Fi
• Krzesła ustawione w kole
• 4-5 osobnych stołów z krzesłami przeznaczonych do pracy grupowej lub w parach.

Tematy poruszane w czasie warsztatu

•
•
•
•
•

Bezpieczeństwo w Internecie
Profilowanie
Kradzież danych
Prywatność w Internecie
Ochrona danych

Narzędzia
(Hardware, Software, Aplikacje, inne)

•
•
•
•
•

Telefony, laptopy lub tablety
Flipcharty
Markery
Okrągła włóczka
Przygotowane przez trenerów:
- karty z różnymi typami danych / informacji,
- przykłady phishingu,
- drukowane quizy językowe.

Dokumentacja video

What does the Internet know about me?
https://youtu.be/2qa4mA5zABE
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CELE:
Zapoznanie uczestników z:
1. Ryzykiem wynikającym z udostępniania danych osobowych online.
2. Kwestią budowania ich wizerunku w sieci.
3. Sposobami ochrony swoich danych w Internecie.

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:
1. Czytanie ze zrozumieniem.
2. Zwiększanie słownictwa.

ROZWIJANE KOMPETENCJE MEDIALNE I CYFROWE:
Uczestnicy:
1.	Zdają sobie sprawę z tego, że są monitorowani i profilowani przez firmy w Internecie.
2. Wiedzą czym jest „targetowanie”/ukierunkowane reklamy.
3.	Wiedzą, że ich dane osobowe mogą stać się „walutą” w wielu bezpłatnych usługach i witrynach internetowych.
4.	Mają świadomość możliwych konsekwencji wycieku danych osobowych i wrażliwych.
5. Uczą się, jak chronić swoje dane osobowe przed atakami phishingowymi i jak rozpoznać phishing.
6.	Poznają szanse i zagrożenia wynikające z budowania własnego wizerunku w sieci. Są świadomi, że
inne osoby mogą szukać informacji na ich temat.
7.	Uczą się, jak budować swój wizerunek w Internecie w zależności od potrzeb – na przykład udostępniając tylko niektóre dane w serwisach społecznościowych.
8.	Dowiadują się, jak wykorzystywane i ochronione są dane osobowe w Internecie.
9.	Uczą się korzystać z programów służących do ochrony danych w sieci.
10.	Dowiadują się, jak tworzyć silne hasła aby poprawić swoje bezpieczeństwo w sieci.
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Krok 1
ĆWICZENIE

20 min

Cel ćwiczenia
Integracja uczestników.

Opis ćwiczenia
Uczestnicy stoją w kręgu. Zadanie polega na wypowiedzeniu
swojego imienia i pokazaniu jakiegoś gestu (podniesienie ręki,
zrobienie pompki). Uczestnicy samodzielnie wybierają swoje
gesty. Następna osoba musi powtórzyć imię i gest poprzedniej
osoby. Trzecia osoba musi powtórzyć imiona i gesty dwóch poprzednich osób, i tak dalej. Kiedy wszyscy w kole poznają swoje
imiona i gesty, trener może zmienić kolejność i powtórzyć zadanie. To ćwiczenie pomoże uczestnikom zapamiętać ich imiona.

Krok 2
ĆWICZENIE 1

30 min

Opis ćwiczenia
Internet.
W tym ćwiczeniu trener wykorzystuje włóczkę: owija jej koniec
wokół palca i rzuca uczestnikowi, którego imię pamięta. Przy
rzucie głośno wypowiada imię osoby, która ma złapać włóczkę.
Podczas lotu włóczka powinna się rozwijać. Osoba, która złapała
włóczkę, owija ją wokół swojego palca i rzuca innej osobie, wypowiadając jej imię. Każdy uczestnik robi to, dopóki wszyscy uczestnicy nie zostaną połączeni przez rozwiniętą włóczkę.
Kiedy wszyscy zostają ze sobą wzajemnie powiązani, trener pyta
uczestników, co przypomina im rozwinięta pomiędzy nimi włóczka. Odpowiedź, której szuka, to pochodne słowa „sieć” – będzie
to punkt zaczepienia do wyjaśnienia tematu warsztatów: “co Internet o mnie wie?”

Cel ćwiczenia
1. S
 tworzenie kontraktu
- ustalenie zasad, na
podstawie których będą
pracować uczestnicy.
2. Integracja uczestników.
3. Wprowadzenie do tematu warsztatu.

Materiały
1. Flipchart
2.	Markery
3. Włóczka

Trener może również użyć symboliki włóczki, żeby:
1.	
opowiedzieć o planie i metodzie warsztatu (angażującej
uczestników we wspólne działania),
2. ustalić zasady obowiązujące na warsztacie.
Trener z grupą ustalają zasady, których wszyscy zgadzają się
przestrzegać podczas warsztatów. Zasady należy umieścić na
flipcharcie, aby każdy mógł je zobaczyć.
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Krok 3
ĆWICZENIE

50 min

Opis ćwiczenia
Wersja I:
Uczestnicy oglądają fragment filmu z eksperymentu społecznego, nagranego przez polskiego youtubera:
https://www.youtube.com/watch?v=CLRBYhd7e4Q
Po obejrzeniu części filmu, trenerzy pytają uczestników:
• Jakie informacje poznali na temat osób w filmie?
• Jak by się czuli słuchając tych wszystkich rzeczy od osób, które
właśnie poznali?
• Jakie inne informacje ludzie udostępniają online?
• Czy chcą, aby wszystkie te informacje były dostępne online?
Trenerzy zapisują wszystkie podane przez uczestników rodzaje
informacji (danych), które użytkownicy udostępniają online.

Cel ćwiczenia
1.	
Uświadomienie uczestnikom, jakie informacje
o sobie udostępniają
w sieci.
2.	Stworzenie warunków
do zastanowienia się
nad tym czy wszystkie
umieszczanie w Internecie
informacje na swój temat
udostępniane są w sposób
świadomy.

Materiały
Telefony, laptopy lub tablety

Wersja II:
Uczestnicy są podzieleni na pary. Każda para wybiera jedną osobę ze swoich znajomych, która jest bardzo aktywna w mediach
społecznościowych (może to być również jeden z trenerów).
Następnie, każda para próbuje dowiedzieć z Internetu jak najwięcej o wybranej osobie. Każda grupa ma do dyspozycji 10 minut.
Uczestnicy zapisują, jakiego rodzaju informacji dowiedzieli się
o tej osobie. Następnie wszyscy wspólnie omawiają z trenerami
następujące pytania:
• Jakie informacje poznali na temat tych osób?
• Jak by się czuli słuchając tych wszystkich rzeczy od osoby, którą właśnie poznali?
• Czy chcą, aby wszystkie te informacje były dostępne online?
Trenerzy zapisują wszystkie podane przez uczestników rodzaje
informacji (danych), które użytkownicy udostępniają online.

Uwagi
i komentarze
Trenerzy mogą wybrać czy
chcą wykorzystać fragmenty filmu, czy alternatywne
ćwiczenie.
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Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się nowego słownictwa,
•	uczą się, jak tworzyć
i modyfikować swój wizerunek online w zależności
od potrzeb – na przykład
udostępniając tylko niektóre
dane w serwisach społecznościowych,
•	poznają szanse i zagrożenia wynikające z budowania własnego wizerunku
w sieci,
•	są świadomi, że inne osoby
mogą szukać w Internecie
informacji na ich temat,
•	rozumieją znaczenie ustawień prywatności w sieciach społecznościowych.

Krok 4
ĆWICZENIE

30 min

Opis ćwiczenia
Po tym, jak wszystkie podane przez uczestników przykłady
danych udostępnianych w Internecie zostały zapisane, trenerzy pytają:
• Które z tych informacji są danymi osobowymi?
• Które z tych informacji są danymi wrażliwymi?
• Dlaczego?
Po krótkiej dyskusji trenerzy wręczają uczestnikom karty
z różnymi przykładami informacji danych (na przykład: skan
odcisku palca, orientacja seksualna, adres IP). Uczestnicy pracują w grupach lub parach. Muszą zdecydować, czy dane informacje są danymi osobowymi, czy danymi wrażliwymi (lub
jednymi i drugimi).
Wyniki są sprawdzane i omawiane z innymi grupami.

Cel ćwiczenia
1.	
Zdobycie informacji
o tym, które dane należą
do kategorii „wrażliwych”.
2.	Zdobycie informacji
o tym, które dane należą
do kategorii „osobowych”.

Materiały
1.	Flipchart lub tablica
2.	Marker
3.	Karty z różnymi typami
danych/informacji (na
przykład: skan odcisku
palca, orientacja seksualna, adres IP)

Notatki

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się nowego słownictwa,
•	dowiadują się, jak są wykorzystywane dane osobowe
w Internecie oraz jak można
je chronić,
•	zdają sobie sprawę z tego,
że ich dane osobowe
mogą stać się rzeczywistą
„walutą” w wielu bezpłatnych usługach i witrynach
internetowych.
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Krok 5
ĆWICZENIE

40 min

Opis ćwiczenia
Złodzieje danych.
W parach uczestnicy próbują zastanowić się, kto może wykorzystać wrażliwe dane w Internecie. W jakim celu? Po rozmowie
w parach wszyscy uczestnicy dyskutują na dany temat na forum.
Trenerzy wspierają dyskusję, szukając takich przykładów jak:
przestępcy, hakerzy, firmy, boty.
Trenerzy informują uczestników, że podczas następnego ćwiczenia skupią się na kradzieży danych i tak zwanym „phishingu”.
Wyjaśniają definicję phishingu i pytają, czy uczestnicy otrzymali
już tego rodzaju wiadomości?
Następnie trenerzy podają uczestnikom różne przykłady wiadomości on-line. Uczestnicy powinni przeanalizować te przykłady
w parach/grupach i zdecydować czy są prawdziwe, czy też są
wiadomościami phishingowymi. Następnie grupy porównują
swoją pracę z wynikami innych grup.
Trenerzy wspierają grupy w procesie i przygotowują listę pytań,
które pomogą rozpoznać ataki typu phishing. Przykłady pytań:
• Czy adres strony internetowej jest odpowiedni?
• Czy adres strony ma protokół https?
• Kto jest nadawcą wiadomości?
• Czy odbiorca jest zachęcany do działania?
• Czy odbiorca może zweryfikować prawdziwość wiadomości
w inny sposób - na przykład dzwoniąc do nadawcy?

Uwagi
i komentarze
Trenerzy powinni przygotować przykłady phishingu
do ćwiczeń (wraz z przykładami prawdziwych wiadomości).
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Cel ćwiczenia
1.	
Uwrażliwienie uczestników
na to, że ktoś może wykorzystać ich dane.
2.	Zdefiniowanie „phishingu”.
3.	Nauka rozpoznawania
phishingu.

Materiały
Przykłady phishingu przygotowane przez trenerów
(mogą być wyświetlone
na ekranie/projektorze lub
wydrukowane i wręczone
uczestnikom).

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	dowiadują się, jak są wykorzystywane dane osobowe
w Internecie oraz jak można
je chronić,
•	zdają sobie sprawę z tego,
że ich dane osobowe
mogą stać się rzeczywistą
„walutą” w wielu bezpłatnych usługach i witrynach
internetowych,
•	uczą się, jak chronić swoje
dane osobowe przed atakami typu phishing oraz jak je
rozpoznać.

Krok 6
ĆWICZENIE

20 min

Opis ćwiczenia
Check-lista bezpieczeństwa.
Trenerzy dają uczestnikom przygotowane quizy językowe:
teksty z pustymi miejscami w wybranych zdaniach. Uczestnicy czytają tekst i wstawiają odpowiednie słowa w puste miejsca.
Trenerzy przygotowują teksty nawiązujące do tematu warsztatu. Tekst z pustymi miejscami powinien być listą check-listą
bezpieczeństwa online, stworzoną przez trenerów. Cały tekst
powinien zawierać zbiór zasad rozpoznawania phishingu i poprawy bezpieczeństwa uczestników online (na przykład: Zawsze sprawdzaj, czy strona ma _____. [Protokół HTTPS]).
W ten sposób utworzone ćwiczenie językowe jest również
ćwiczeniem dobrych nawyków w kontekście bezpieczeństwa
w sieci. Efektem ćwiczenia jest check-lista bezpieczeństwa,
którą uczestnicy mogą zabrać do domu.

Cel ćwiczenia
1.	
Wprowadzenie nowego
słownictwo związanego
z cyberbezpieczeństwem.
2.	Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i rozpoznawania
fałszywych wiadomości.
3.	Stworzenie listy wskazówek bezpieczeństwa
online.

Materiały
Przygotowane wcześniej,
wydrukowane quizy językowe – teksty z pustymi
miejscami w wybranych
zdaniach.

Notatki
Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	ćwiczą czytanie ze zrozumieniem,
•	uczą się nowego słownictwa,
•	poznają zasady bezpieczeństwa w Internecie.
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Krok 7
ĆWICZENIE

30 min

Opis ćwiczenia
Trenerzy mówią uczestnikom, że podczas następnego ćwiczenia
skupimy się na innym przykładzie wykorzystania danych (ale nie
kradzieży) – profilowanej / ukierunkowanej reklamie. Pokazują
w jaki sposób firmy i serwisy społecznościowe klasyfikują uczestników warsztatów.
Facebook
Uczestnicy otwierają kanał wiadomości na Facebooku (news
feed) na swoich urządzeniach i szukają pierwszej napotkanej
reklamy lub posta sponsorowanego. Następnie klikają w prawym, górnym rogu reklamy i sprawdzają „dlaczego to widzę?”.
W grupach porównują, w jaki sposób różne firmy profilują swoje
reklamy. Następnie uczestnicy powinni wybrać „Zarządzaj swoimi
preferencjami reklamowymi” i sprawdzić, co Facebook o nich wie.
Google
Uczestnicy indywidualnie odwiedzają stronę https://adssettings.
google.com/authenticated?hl=pl i sprawdzają, w jaki sposób są
profilowani przez Google.
Trenerzy powinni dać uczestnikom czas na zapoznanie się z aplikacjami. Powinni zakończyć to ćwiczenie krótką dyskusją, podczas której uczestnicy dowiedzą się np.:
• Co wie o nich Internet?
• Czy algorytmy Google lub Facebooka zawsze mają rację?
• Czy lepiej jest wyłączać reklamy profilowe, czy usuwać niepotrzebne/niechciane opcje?

Uwagi
i komentarze
Trenerzy powinni dać
uczestnikom czas na korzystanie z aplikacji i zabawę.
Uczestnicy powinni indywidualnie przetestować
aplikację, aby nauczyć się,
jak samodzielnie zmienić
ustawienia prywatności po
warsztatach.
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Cel ćwiczenia
1.	
Diagnoza problemu profilowania użytkowników
Internetu w celach marketingowych.
2.	Poznanie sposobów
i mechanizmów gromadzenia danych o działalności
użytkowników w sieci.
3.	Zdobycie informacji, jak
świadomie wpływać na
ten proces w celu ochrony
swoich danych.

Materiały
Telefony, laptopy lub tablety.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	zdają sobie sprawę, że ich
dane osobowe mogą stać się
rzeczywistą „walutą” w wielu
bezpłatnych usługach i na
stronach internetowych,
•	zdają sobie sprawę z tego, że
są monitorowani i profilowani
przez firmy w Internecie,
•	wiedzą, że reklamy w Internecie mogą być ukierunkowane,
•	dowiadują się o plikach
cookie: do czego służą i jak je
usunąć,
•	wiedzą, gdzie mogą znaleźć
informacje o swojej działalności medialnej zebrane przez
różne aplikacje oraz że mogą
je zmodyfikować lub usunąć.

Krok 8
ĆWICZENIE

30 min

Opis ćwiczenia
Narzędziownik cz. I
Trenerzy pytają uczestników czy któryś z nich był ofiarą kradzieży lub wycieku danych. Zbierają odpowiedzi i pokazują
grupie stronę internetową, na której każdy może sprawdzić,
czy ich dane wyciekły do Internetu: https://haveibeenpwned.
com/.
Trenerzy proszą wszystkich uczestników o sprawdzenie, czy
ich konta pocztowe zostały zarejestrowane w bazie tej witryny. Wyjaśniają, jak działa ta strona i jak z niej korzystać:
Jeśli któryś z uczestników ma adres e-mail w bazie danych
witryny, powinien sprawdzić, jaki rodzaj danych „wyciekł” i trafił do Internetu.
Trenerzy zapisują zarówno nazwę stron internetowych, na
których doszło do naruszenia bezpieczeństwa, jak i rodzaj danych, które „wyciekły” do Internetu.

Uwagi
i komentarze
Trenerzy powinni dać
uczestnikom czas na korzystanie z aplikacji i zabawę.
Uczestnicy powinni indywidualnie przetestować
aplikację, aby nauczyć się,
jak samodzielnie zmienić
ustawienia prywatności po
warsztatach.

Cel ćwiczenia
1.	
Diagnoza problemu
– dowiedzenie się, jak
sprawdzić, czy dane
osobowe „wyciekły”
i trafiły do Internetu.
2.	Poznanie przydatnego
programu z zakresu
bezpieczeństwa cybernetycznego.

Materiały
Telefony, laptopy lub tablety.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	dowiadują się, jakie dane
mogą być gromadzone
przez firmy,
•	poznają możliwe konsekwencje wycieku danych
osobowych i wrażliwych,
•	poznają przydatny program
z zakresu bezpieczeństwa
cybernetycznego.
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Krok 9
ĆWICZENIE

30 min

Opis ćwiczenia
Narzędziownik cz. II
Po sprawdzeniu, kto padł ofiarą wycieku informacji, prowadzący warsztaty zauważa, że strona haveibeenpwned.com zbiera
informacje tylko o największych wyciekach danych. Fakt, że
naszych danych nie ma w jej bazie, nie oznacza, że jesteśmy
bezpieczni.
Następnie trener pokazuje uczestnikom inne strony, pomagające sprawdzić poziom bezpieczeństwa online i rodzaje danych gromadzonych przez różne serwisy, np.
• https://www.google.com/maps/timeline?pb
(historia lokalizacji)
Uczestnicy powinni zwrócić uwagę na to, czy na mapie są
miejsca, w których nigdy nie byli.
• https://myaccount.google.com/device-activity
(podłączone urządzenia)
Uczestnicy powinni zwrócić uwagę na to, czy odłączyli swoje stare urządzenia od swoich kont. Powinni także zwracać
uwagę na urządzenia, których nie rozpoznają.
• https://myaccount.google.com/permissions (połączone
aplikacje)
Uczestnicy sprawdzają, które aplikacje mają dostęp do ich
kont i czy ufają tym aplikacjom.
Trenerzy dają uczestnikom czas na zapoznanie się z aplikacjami. Kończą ćwiczenie krótką dyskusją podsumowującą efekty
działań w aplikacjach, odpowiadającą na pytania takie jak:
• Czy uczestnicy mają pewność, że ich dane są bezpieczne
w Internecie?
• Czy widzieli jakieś podejrzane działania na swoich kontach?
• Czy zmienili coś w ustawieniach swoich kont?

Materiały
Telefony, laptopy lub tablety.
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Cel ćwiczenia
1.	
Diagnoza problemu – dowiedzenie się, jak sprawdzić, czy dane osobowe
„wyciekły” i trafiły do
Internetu.
2.	Poznanie przydatnych
programów z zakresu
bezpieczeństwa cybernetycznego.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	dowiadują się, jakie dane
mogą być gromadzone
przez firmy,
•	poznają możliwe konsekwencje wycieku danych
osobowych i wrażliwych,
•	poznają przydatny program
z zakresu bezpieczeństwa
cybernetycznego.

Uwagi
i komentarze
Trenerzy powinni dać
uczestnikom czas na korzystanie z aplikacji i zabawę.
Uczestnicy powinni indywidualnie przetestować
aplikację, aby nauczyć się,
jak samodzielnie zmienić
ustawienia prywatności po
warsztatach.

Krok 10
ĆWICZENIE

30 min

Opis ćwiczenia
Narzędziownik cz. 3
Trenerzy krótko podsumowują omawiane zagrożenia związane
z udostępnianiem informacji w sieci oraz sposobami ochrony danych w Internecie (np. wyłączenie opcji profilowania reklam, odłączanie nieużywanych urządzeń od naszych kont, sprawdzanie
wycieków danych).
Następnie omawiany jest ostatni, najważniejszy sposób ochrony
danych przed kradzieżą: bezpieczne hasło.
Trenerzy pokazują uczestnikom stronę internetową Howsecureismypassword.net. Uczestnicy proszeni są o sprawdzenie siły
swoich haseł (Uwaga: trener powinien wyjaśnić uczestnikom, że
strona jest bezpieczna, ale mimo to uczestnicy nigdy nie powinni
wprowadzać swojego prawdziwego hasła, tylko hasło zmienione
- zamienione litery/cyfry).
Uczestnicy sprawdzają siłę swoich haseł. Każde hasło, które nie
jest wyświetlane na zielono, powinno zostać poprawione.
Następnie trenerzy pytają uczestników, co czyni hasło silnym. Po
krótkiej dyskusji trenerzy rozdają przygotowane ćwiczenia gramatyczne (quizy językowe) – teksty z pustymi miejscami w wybranych zdaniach. Uczestnicy czytają tekst i wstawiają we wskazanych miejscach odpowiednie słowa.
Ćwiczenie jest skonstruowane w odpowiedni sposób. Tekst z pustymi miejscami zawiera listę wskazówek dotyczących tworzenia
silnego hasła. Cały tekst skonstruowany jest jako zbiór zasad tworzenia silnych haseł i poprawy bezpieczeństwa uczestników online
(na przykład: Zawsze używaj co najmniej jednej _____ litery. [wielkiej]).
W ten sposób utworzone ćwiczenie językowe jest również ćwiczeniem z zakresu bezpieczeństwa online. Rezultatem działań jest
check-lista, którą uczestnicy zabierają po warsztacie do domu.

Materiały
Telefony, laptopy lub tablety.

Cel ćwiczenia
1.	
Podsumowanie wiedzy
zdobytej na warsztatach.
2.	Poznanie nowego słownictwa związanego z cyberbezpieczeństwem.
3.	Poznanie zasad bezpiecznego korzystania
z Internetu.
4.	Zdobycie wiedzy na
temat tego, jak tworzyć
silne hasła do różnych
stron internetowych.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	ćwiczą czytanie ze zrozumieniem,
•	poznają nowe słownictwo,
•	uczą się korzystać z ważnych programów / stron
z dziedziny bezpieczeństwa
cybernetycznego,
•	dowiadują się, jak tworzyć
silne hasła.

Uwagi
i komentarze
Trenerzy powinni przygotować listę wskazówek dotyczących tworzenia silnego
hasła,
Z tej listy trenerzy powinni
przygotować ćwiczenie
językowe, poprzez usunięcie
z tekstu niektórych słów.
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Krok 11
ĆWICZENIE

40 min

Cel ćwiczenia
Ewaluacja warsztatu

Opis ćwiczenia
Każdy uczestnik może teraz powiedzieć coś o warsztatach. Co
było dla niego najważniejsze? Jak się teraz czuje?
Każdy może zabrać głos raz.
Uczestnicy nie komentują słów innych uczestników.

Notatki
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„PIERWSZE KROKI W POLSCE Z POMOCĄ
SMARTFONU”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:

Tytuł

Pierwsze kroki w Polsce z pomocą smartfonu.

Krótkie streszczenie

Celem szkolenia jest wsparcie ludzie w stawianiu pierwszych kroków w Polsce. Jeśli Twoim
jedynym pomocnikiem jest smartfon - pokażemy Ci zestaw narzędzi przydatnych w Polsce
w różnych sytuacjach. Migranci dowiedzą się,
jak szybko można tłumaczyć treści w przestrzeni miejskiej, restauracjach itp. Zdobywają
także wiedzę na temat tego, jak uczyć się
pierwszych słów, korzystać z transportu publicznego i gdzie szukać pomocy.

Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka polskiego/
poziom kompetencji cyfrowych i medialnych):

• 20 osób
• Wiek: 18-35 lat
• Umiejętność czytania i pisania na poziomie
podstawowym
• Posiadanie podstawowych umiejętności
obsługi smartfonu z dostępem do Internetu

Wymagany czas

6 godzin

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa,
włączenie w dotychczasowe zajęcia)

Mini-warsztaty włączone w dotychczasowe
zajęcia

Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie
z Internetem, etc.)

Sala warsztatowa z dostępem do sieci Wi-Fi

Tematy poruszane w czasie warsztatu

• Nauka języka polskiego
• Poruszanie się po Warszawie i po Polsce
• Bezpieczeństwo

Narzędzia
(Hardware, Software, Aplikacje, inne)

• Rzutnik
• Komputer, laptop lub telefon
• Aplikacje

Dokumentacja video

First steps in Poland
https://youtu.be/0aa9iFmxjNM
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CELE:
1.	Rozwinięcie umiejętności poruszania się po mieście i korzystania z infrastruktury miejskiej.
2.	Wzrost kompetencji językowych.
3.	Wzrost poczucia bezpieczeństwa.

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:
1. Poznanie narzędzi do nauki alfabetu.
2. Nauka prostych słów i zwrotów.

ROZWIJANE KOMPETENCJE MEDIALNE I CYFROWE:
1.
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Praktyczne zastosowanie smartfonu.

Krok 1: Co tu jest napisne?
ĆWICZENIE 1

20 min

Cel ćwiczenia
Wzrost kompetencji
językowych.

Opis ćwiczenia
Migranci uczą się, jak korzystać z aplikacji Google Translator,
w jaki sposób tłumaczyć teksty używając kamery itd.
Następnie grupa dyskutuje, w jakich codziennych sytuacjach
aplikacja jest przydatna i jakie ma wady.

Materiały

Uczestnicy:
•	rozwijają umiejętności
medialne,
•	poznają nowe słownictwo.

1.	Smartfon
2.	Rzutnik
3.	Google Translator

ĆWICZENIE 2

30 min

Opis ćwiczenia
Uczestnicy poznają przegląd różnych darmowych aplikacji do
nauki języka polskiego. Testują je i szeregują według poziomu
języka, od nauki alfabetu począwszy.

Materiały
1.	Smartfon
2.	Różne aplikacje na Androida

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe

Cel ćwiczenia
Wzrost kompetencji
językowych.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	poznają nowe słownictwo.
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ĆWICZENIE 3

30 min

Wzrost kompetencji
językowych.

Opis ćwiczenia
Uczestnicy poznają aplikacje, dzięki którym w kreatywny sposób (za pomocą grupowych gier i testów) mogą testować
swoją wiedzę.
Trener aranżuje wspólną zabawę z użyciem aplikacji Quizlet.

Materiały

30 min

Opis ćwiczenia
Uczestnicy dobierają się w pary, a następnie oglądają wybrane filmiki na YouTube, przedstawiające ludzi witających się
w języku polskim. Zadaniem par jest odtworzenie obejrzanych
scenek.
Następnie cała grupa dyskutuje na temat wykorzystywania
treści zamieszczonych na YouTube do nauki języka. Trener
i uczestnicy dzielą się z grupą przydatnymi kanałami.

Materiały
1.	Smartfon
2. YouTube
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Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	poznają nowe słownictwo.

1.	Smartfon
2.	Aplikacja Quizlet
3.	Różne aplikacje na Androida

ĆWICZENIE 4

Cel ćwiczenia

Cel ćwiczenia
Wzrost kompetencji
językowych.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	poznają nowe słownictwo.

Krok 2: Podróżuję po mieście i po kraju.
ĆWICZENIE 1

30 min

Opis ćwiczenia
Uczestnicy dzielą się na dwie grupy: każda z nich testuje inną
aplikację. Zadaniem grup jest zaplanowanie podróży po mieście, uwzględniającej kilka wcześniej określonych punktów na
mapie. Każda grupa wypisuje na kartce plusy i minusy testowanej aplikacji.
Następnie uczestnicy zostają podzieleni na pary i wzajemnie
w języku polskim tłumaczą sobie, jak dotrzeć komunikacją
miejską z określonego we wcześniejszej części ćwiczenia
punktu A do kolejnych punktów.

1.	Smartfon
2.	Aplikacje: Google Maps,
jakdojadę.pl

10 min

Opis ćwiczenia
Uczestnicy poznają aplikację do wypożyczania rowerów. Moderowana przez trenera grupa omawia system płatności i infrastrukturę.

Materiały
1.	Smartfon
2. Aplikacja Veturilo

1.	Wzrost kompetencji poruszania się po mieście.
2.	Wzrost kompetencji
językowych.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	dowiadują się, w jaki sposób
wykorzystać aplikacje
mobilne do sprawnego
poruszania się po mieście.

Materiały

ĆWICZENIE 2

Cel ćwiczenia

Cel ćwiczenia
Wzrost kompetencji poruszania się po mieście.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	dowiadują się, w jaki sposób
wykorzystać aplikacje
mobilne do sprawnego
poruszania się po mieście.
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ĆWICZENIE 3

30 min

Opis ćwiczenia
Uczestnicy uczą się, jak podróżować po Polsce autobusami
i pociągami. Trener rozpoczyna dyskusję na temat alternatywnych sposobów podróży.
Następnie grupa zostaje podzielona na pary, których zadaniem jest zaplanowanie podróży z punktu A do punktu B przy
użyciu aplikacji.
Uczestnicy ćwiczą też kupowanie biletu.

Materiały
1.	Smartfon
2.	Aplikacje: e-podróżnik,
Intercity, Google Maps

Notatki
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Cel ćwiczenia
Wzrost kompetencji poruszania się po kraju.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	dowiadują się, w jaki sposób
wykorzystać aplikacje
mobilne do sprawnego
poruszania się po kraju.

Krok 3: Jestem bezpieczny w Polsce.
ĆWICZENIE 1

15 min

Cel ćwiczenia
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczestników warsztatu.

Opis ćwiczenia
Uczestnicy poznają aplikacje, które mogą okazać się pomocne w nagłych przypadkach, np. wtedy, kiedy potrzebne jest:
•	udzielenie pierwszej pomocy,
•	wezwanie policji,
•	wezwanie karetki pogotowia,
•	zgłoszenie mowy nienawiści,
•	zgłoszenie w mieście elementów infrastruktury wymagających naprawy.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	poznają aplikacje niezbędne
w sytuacjach awaryjnych.

Materiały
1.	Smartfon
2.	Wybrane aplikacje

ĆWICZENIE 2

15 min

Opis ćwiczenia
Uczestnicy zapoznają się ze stroną internetową znanylekarz.pl.

Cel ćwiczenia
Wzrost umiejętności
wyszukiwania informacji
związanych ze zdrowiem
i wykorzystywania ich
w praktyce.

Trener dzieli grupę na pary, których zadaniem jest odnalezienie jakiegoś specjalisty i umówienie się do niego na wizytę.
Uczestnicy poznają słownictwo związane z medycyną. Dowiadują się też, w jaki sposób wyszukać w Internecie apteki
online.

Materiały
1.	Smartfon
2.	Strona internetowa:
www.znanylekarz.pl
3.	Wyszukiwarka internetowa, np. Google

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	poznają aplikacje umożliwiające wizytę u lekarza lub
zakup leków online,
•	zwiększają zasób słownictwa.
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„FAKE NEWS”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:

66

Tytuł

Fake News

Krótkie streszczenie

Warsztat poświęcony jest tematyce fałszywych
informacji w Internecie. Uczestnicy uczą się,
jak wyszukiwać przydatne dla nich informacje
w sieci, oraz jak rozpoznać krążące w Internecie
fake newsy.

Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka polskiego/
poziom kompetencji cyfrowych i medialnych):

• 15-20 osób
• Znajomość języka polskiego: B2
• Posiadanie podstawowych umiejętności
obsługi przeglądarki i wyszukiwarki internetowej.

Wymagany czas

6 godzin
- 5 godzin i 20 minut warsztatów
- 40 minut przerwy

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa, włączenie w dotychczasowe zajęcia)

• Niezależny warsztat
• Mini-warsztaty włączone w dotychczasowe
zajęcia

Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie z Internetem, etc.)

• Sala warsztatowa z dostępem do sieci Wi-Fi,
• Początkowo krzesła ustawione w kręgu,
• 4-5 stołów z krzesłami

Tematy poruszane w czasie warsztatu

•
•
•
•

Narzędzia
(Hardware, Software, Aplikacje, inne)

•F
 ałszywy artykuł prasowy przygotowany
przez trenerów przy pomocy kreatora fake
newsów
• Wybrane przykłady fałszywych informacji
w sieci i manipulacji medialnych
• Smartfony użytkowników
• Przygotowane grafiki dotyczące manipulacji
medialnych
• Przykładowe egzemplarze testu “CRAP”
• Gra “getbadnews.com”

Dokumentacja video

FAKE NEWS - warsztaty dla migrantów

Fake newsy
Wyszukiwanie informacji
Sprawdzanie wiarygodności informacji
Rozpoznawanie manipulacji medialnych

https://youtu.be/6zdwtLuuEoc

CELE:
1.	Wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą zjawiska fake newsów w sieci oraz sposobów ich
rozpoznawania.
2.	Zdobycie wiedzy, w jaki sposób wyszukiwać informacje w sieci, jak sprawdzać ich wiarygodność
oraz które media można uznać za najbardziej wiarygodne.
3.	Poznanie metod i mechanizmów stojących za tworzeniem fałszywych wiadomości i manipulacji
oraz nauka, jak je lepiej rozpoznawać.

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:
1. Czytanie ze zrozumieniem.
2. Rozwinięcie słownictwa.

ROZWIJANE KOMPETENCJE MEDIALNE I CYFROWE:
1. Ocena wiarygodności informacji znajdowanych w sieci.
2.	Poznanie różnych typów manipulacji medialnych oraz treści znajdowanych w Internecie (na przykład
artykuły sponsorowane, profilowane reklamy).
3. Wykorzystanie grywalizacji w nauce.
4.	Poznanie mechanizmów stojących za tworzeniem stronniczych treści w Internecie.
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Krok 1
ĆWICZENIE

30 min

Opis ćwiczenia
Trener wita uczestników i wyświetla na projektorze interesujący
i zaskakujący artykuł dotyczący bieżących wydarzeń (np. o odkryciu prawdziwej tożsamości Banksy’ego).
Prowadzący rozpoczynają dyskusję wokół artykułu:
•	Jakie nowe informacje poznali uczestnicy?
•	Czy były zaskakujące?
•	Czy artykuł jest ciekawy?
•	Czy uczestnicy czują, że dowiedzieli się czegoś nowego?
Prowadzący zajęcia przyznaje w tym momencie, że prezentowany artykuł jest fałszywy, a uczestnicy stali się ofiarami fake newsa. Następnie trener pyta uczestników jak się czują wiedząc, że
zostali nabrani.
Po dyskusji, przedstawiony zostaje główny temat i cele szkolenia
obejmujące:
•	Rozpoznawanie fałszywych wiadomości i manipulacji medialnych
•	Wyszukiwanie informacji w sieci
•	Weryfikacja źródeł informacji

Notatki
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Cel ćwiczenia
1.	
Budowanie świadomości
dotyczącej obecności
fake newsów w Internecie.
2.	Pokazanie, że każdy może
stać się ofiarą fake newsa
lub manipulacji medialnej.

Materiały
Fałszywy artykuł stworzony
w: dziennikbul-warowy.pl
lub innym kreatorze fake
newsów.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem,
•	rozszerzają słownictwo,
•	uczą się oceny wiarygodności informacji znajdowanych w sieci.

Krok 2
ĆWICZENIE

70 min

Opis ćwiczenia
Trener prosi uczestników o podzielenie się na grupy (np. 4-osobowe).

Cel ćwiczenia
1.	
Budowanie świadomości
dotyczącej obecności
fake newsów w Internecie.
2.	Pokazanie, że każdy może
stać się ofiarą fake newsa
lub manipulacji medialnej.

Następnie każda grupa otrzymuje przygotowane materiały:
•	Grafikę przedstawiającą przykłady fałszywych informacji
w sieci.
Trener prosi uczestników o zapoznanie się z grafiką. Każda z grup
tłumaczy innym grupom jedną z kategorii informacji przedstawionych na grafice, wykorzystując w swojej prezentacji przykład
danej manipulacji lub fałszywej wiadomości, którą znają ze swoich krajów pochodzenia (np. popularny w Rosji fake news, czy
znaną w danym kraju teorię spiskową).
W razie potrzeby trener uzupełnia prezentację grup oraz upewnia
się, czy wszyscy uczestnicy rozumieją znajdujące się na infografice terminy.
Po przeanalizowaniu zawartości infografiki, trener rozdaje uczestnikom kolejne materiały:
•	5-6 wybranych, różnych przykładów fałszywych informacji
(fake news, teksty sponsorowane, clickbait, teorie spiskowe,
etc).
Następnie trener prosi uczestników o zapoznanie się z otrzymanymi artykułami i przykładami oraz dopasowanie ich do odpowiedniej kategorii w infografice:
•	Który tekst jest fake newsem?
•	Który clickbaitem?
•	Który treścią sponsorowaną?
- i tak dalej.

Materiały
Fałszywy artykuł stworzony
w: dziennikbul-warowy.pl
lub innym kreatorze fake
newsów.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem,
•	rozszerzają słownictwo,
•	uczą się oceny wiarygodności informacji znajdowanych w sieci.

Po zakończeniu pracy w grupach uczestnicy mogą porównać
swoje rezultaty z rezultatami innych grup.
Ćwiczenie kończy się dyskusją.
Podczas dyskusji trener pyta czy zadanie było trudne, a także porównuje rezultaty pracy grupowej i argumenty, które decydowały
o zakwalifikowaniu danego przykładu do danej grupy.
Na zakończenie trenerzy wraz z uczestnikami podsumowują,
w jaki sposób można chronić się przed różnymi formami manipulacji medialnej, które można znaleźć w Internecie.
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Krok 3
ĆWICZENIE

90 min

Opis ćwiczenia
Trener dzieli uczestników na pary lub 3-osobowe grupy, a następnie wręcza każdej grupie krótki artykuł internetowy z prośbą,
żeby każda grupa zweryfikowała czy przedstawione w artykule
informacje są prawdziwe.
Po zakończeniu pracy uczestnicy porównują swoje wyniki i decyzje.
Po wysłuchaniu decyzji wszystkich grup, trener pyta, w jaki sposób uczestnicy oceniali wiarygodność podanych im informacji. Na tablicy lub flipcharcie zapisuje różne strategie i sposoby
sprawdzania informacji wykorzystywane przez grupy (na przykład sprawdzanie danej in-formacji w różnych źródłach).
Uczestnicy wraz z trenerem tworzą checklistę dla procesu
sprawdzania fake newsów, która składa się z metod weryfikacji
informacji znalezionych w sieci.
Na koniec trener pokazuje uczestnikom test „CRAP” i przykładowe arkusze stworzone na podstawie tego testu. Uczestnicy porównują wypracowaną przez nich checklistę z testem do oceny
literatury akademickiej. Następnie zastanawiają się nad innymi
zasadami, których nie wykorzystali, a które mogą zostać wdrożone na ich liście kontrolnej.

Notatki

Cel ćwiczenia
1.	
Poznanie metod wyszukiwania informacji w sieci.
2.	Wypracowanie sposobów
weryfikacji informacji
znajdowanych w sieci.

Materiały
1.	Informacje do sprawdzenia (artykuł można
wydrukować lub wysłać
uczestnikom kodem QR).
2.	Dostęp do Internetu.
3.	Tablica lub flipchart.
4.	Przykład arkusza testowego CRAP:
http://libguides.clackamas.edu/research-help/
evaluating

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	ćwiczą czytanie ze zrozumieniem,
•	rozwijają słownictwo,
•	uczą się oceny wiarygodności informacji znajdowanych w sieci.
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Krok 4
ĆWICZENIE

60-80 min

Opis ćwiczenia
Ostatnie zadanie: gra, która jest szansą na sprawdzenie zdobytej
wiedzy i nowych umiejętności.
Podczas wykonywania zadań uczestnicy pracują w parach lub
grupach 4-osobowych.

Cel ćwiczenia
1.	
Ukazanie mechanizmów
stojących za tworzeniem
fałszywych wiadomości.
2.	Pokazanie intencji i motywacji fałszywych portali
informacyjnych i twórców
fałszywych wiadomości.

Uczestnicy grają w grę online „Bad News”.
Trener wyjaśnia uczestnikom zasady gry: każda grupa/para jest
teraz zespołem fake-newsowych dziennikarzy. Ich zadaniem jest
publikowanie fałszywych historii, zdobycie jak największej liczby
obserwujących i powszechnego zaufania. Drużyny konkurują pomiędzy sobą o najwyższy wynik w grze.
Każda grupa powinna zakończyć grę co najmniej raz. Grupy powinny mieć możliwość ponownej rozgrywki w celu poprawienia
swojego wyniku, poprzez zmienienie wcześniejszych decyzji
(o ile nie przekroczą czasu przeznaczonego na ćwiczenie).
Po zakończeniu ćwiczenia trener wyprowadza uczestników z ról
i podsumowuje ćwiczenie w dyskusji, podczas której uczestnicy
próbują znaleźć odpowiedzi na pytania:
•	Jaki był sens tej gry?
•	Z jakich mechanizmów manipulacji korzystali?
•	Dlaczego ludzie tworzą fałszywe wiadomości?
•	Dlaczego ludzie wierzą fake newsom?

Uwagi
i komentarze
Trener może wykorzystać
film College Humor aby
pomóc uczestnikom wejść
w rolę fake newsowych
dziennikarzy:
https://www.youtu-be.com/
watch?v=
2RqglwnF4AI

Materiały
1.	Tablety, komputery lub
tablety dla uczestników.
2.	Gra get-bad-news.com
(lub getbad-news.pl dla
polskiej wersji)

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	ćwiczą czytanie ze zrozumieniem,
•	rozwijają słownictwo,
•	uczą się poprzez grywalizację,
•	poznają mechanizmy odpowiedzialne za tworzenie fałszywych informacji w sieci
i manipulacje medialne.
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Krok 5
ĆWICZENIE

20 min

Cel ćwiczenia
Ewaluacja warsztatu

Opis ćwiczenia
Uczestnicy podczas ewaluacji opowiadają po kolei o swoich odczuciach dotyczących szkolenia.
W następnym kroku odnotowują na samoprzylepnych kartkach
elementy szkolenia:
•	które podobały im się najbardziej,
•	które należy poprawić,
•	które należy usunąć.
Kartki mogą być przyklejane do flipchartów z narysowanymi kolejno: plecakiem, pralką i koszem na śmieci.
Dodatkowo trenerzy powinni rozdać lub wy-słać mailowo indywidualny formularz oceny szkolenia.

Notatki
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Materiały
Post-ity
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SCENARIUSZE
PARTNERÓW
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FO.CO. NETWORK( ITALY)

„DOM”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:

76

Tytuł

Dom

Krótkie streszczenie

Po przeprowadzeniu lekcji, której tematem
przewodnim jest „dom”, uczestnicy – za
pomocą aplikacji edukacyjnych do rozwijania
umiejętności cyfrowych – tworzą grę z wykorzystaniem nowo poznanego słownictwa.

Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka polskiego/
poziom kompetencji cyfrowych i medialnych):

• 8 osób dzielonych na 2 grupy po 4 osoby
• Wiek: 18-25 lat
• Umiejętność pisania i czytania na poziomie
podstawowym
• Umiejętność korzystania z komputera

Wymagany czas

6,5 godziny w rozkładzie
- 2,5 godziny przygotowań
- 2 godziny projektowania gier
- 2 godziny rozgrywki pomiędzy drużynami

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa, włączenie w dotychczasowe zajęcia)

• Praca projektowa
• Włączenie w dotychczasowe zajęcia

Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie z Internetem, etc.)

Sala z dostępem do sieci Wi-Fi

Tematy poruszane w czasie warsztatu

• Dom
• Projektowanie gier za pomocą aplikacji

Narzędzia
(Hardware, Software, Aplikacje, inne)

• 2 komputery
• Projektor
• Smartfon z aplikacją do odczytu kodów QR

CELE:
1.	Stworzenie gry za pomocą aplikacji edukacyjnych do rozwijania umiejętności cyfrowych.
2. Nauka słownictwa związanego z domem.
3. Stworzenie konta e-mail.

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:
1. Rozszerzenie słownictwa.
2. Rozwinięcie słownictwa.

ROZWIJANE KOMPETENCJE MEDIALNE I CYFROWE:
1. Nauka rejestracji na stronach internetowych aplikacji edukacyjnych.
2.	Praktyczne wykorzystanie aplikacji edukacyjnych.
3. Nauka zakładania poczty elektronicznej (e-mail).
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Krok 1
ĆWICZENIE 1

25 min

Cel ćwiczenia
Zapamiętanie pisowni
słownictwa związanego
z domem

Opis ćwiczenia
Uczestnicy zapoznają się ze słownictwem związanym z domem.
W tym celu podczas zajęć wykorzystują materiały przygotowane
przez trenerów: witryny internetowe, obrazki i fotografie.

Uwagi
i komentarze
Materiały

Uczestnicy:
•	uczą się pisać w języku
polskim,
•	uczą się wymowy i znaczenia słów związanych
z tematem domu.

1. Laptop
2. Obrazki / fotografie

ĆWICZENIE 2

50 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
1.	
Stworzenie adresu e-mail
2.	Rejestracja na stronie
internetowej

Uczestnicy rejestrują się w aplikacji z pomocą trenera. Ci z uczestników, którzy nie posiadają konta e-mail, uczą się, jak je założyć
i tworzą swój pierwszy adres mailowy.

Uwagi
i komentarze
Materiały
1. Komputer
2.	Notatnik / kartka do
zapisania hasła do strony
internetowej i maila
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Uczestnicy:
•	uczą się, jak założyć adres
mailowy.

ĆWICZENIE 3

30 min

Cel ćwiczenia
1. Nauka o wirtualnej klasie
2.	Nauka użycia kodu QR

Opis ćwiczenia
Trener tworzy wirtualną klasę na stronie internetowej i zaprasza
do niej uczestników poprzez kod QR.

Uwagi
i komentarze
Materiały
1. Komputer,
2.	Aplikacja do odczytu kodu
QR
3. Smartfon

ĆWICZENIE 4

45 min

Opis ćwiczenia

Uczestnicy:
•	dowiadują się, w jaki sposób
wykorzystać kody QR.

Cel ćwiczenia
Nauka znalezienia potrzebnych informacji (research
internetowy)

Uczniowie podczas dyskusji i researchu w Internecie podejmują
decyzję, jaki rodzaj gry chcieliby stworzyć.

Materiały
1. Komputer
2.	Notatnik

Uwagi
i komentarze
Uczestnicy:
•	rozwijają słownictwo
•	wykorzystują nowe technologie do poszukiwania
informacji.
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Krok 2
ĆWICZENIE

120 min

Cel ćwiczenia
1.	
Stworzenie zasad gry
2.	Wykorzystanie słownictwa związanego z domem

Opis ćwiczenia
Uczestnicy zapoznają się ze słownictwem związanym z domem.
W tym celu podczas zajęć wykorzystują materiały przygotowane
przez trenerów: witryny internetowe, obrazki i fotografie.

Uwagi
i komentarze
Materiały

Uczestnicy:
•	rozwijają słownictwo,
•	wykorzystują nowe technologie do poszukiwania
informacji.

1. Komputer
2. Smartfon

Krok 3
ĆWICZENIE

120 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
Ćwiczenie kompetencji
językowych przy użyciu
kompetencji medialnych.

Uczestnicy dzielą się na dwie drużyny i przeprowadzają rozgrywkę wspólnie wymyślonej gry.

Uwagi
i komentarze
Materiały
Komputer
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Uczestnicy:
•	dowiadują się, jak wykorzystać strony internetowe
i aplikacje w celach edukacyjnych.

CENTRO ZAFFIRIA AND FO.CO. NETWORK
( ITALY)

„CALEPINO”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:

Tytuł

Calepino

Krótkie streszczenie

Warsztaty mają na celu pomóc uchodźcom
w stworzeniu ich osobistego słownika za pomocą aplikacji opracowanej przez Zaffirię.
Dzięki aplikacji uczeń może zrobić zdjęcie, zarejestrować dźwięk i pisać nowe słowa. Osobisty
lub specjalistyczny słownik można tworzyć za
pomocą telefonu komórkowego przez cały
dzień.

Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka polskiego/
poziom kompetencji cyfrowych i medialnych):

•B
 rak ograniczeń dotyczących wielkości grupy
i wieku uczestników.
• Brak wymaganej znajomości języka polskiego.
• Przynajmniej podstawowa umiejętność
obsługi smartfona (robienie zdjęć, pisanie na
klawiaturze).

Wymagany czas

6 godzin
- 3 godziny pracy podczas warsztatu
- 3 godziny pracy w domu

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa,
włączenie w dotychczasowe zajęcia)

Praca projektowa realizowana podczas zajęć
warsztatowych, ale również samodzielnie
w czasie wolnym.

Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie
z Internetem, etc.)

• Sala z dostępem do sieci Wi-Fi
• Krzesła ustawione w kole
• 4-5 osobnych stołów z krzesłami przeznaczonych do pracy grupowej lub w parach

Tematy poruszane w czasie warsztatu

• Fotografia
• Słowniki i tworzenie nowego słownictwa
• Fiszki

Narzędzia
(Hardware, Software, Aplikacje, inne)

• Komputer
• Projektor
• Smartfony (po jednym na uczestnika)
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CELE:
1.	Stworzenie osobistego, wizualnego słownika, pozwalającego na szybkie przypomnienie nazw poszczególnych rzeczy oraz na naukę, powtarzanie i utrwalanie nowego słownictwa.

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:
1.	Rozszerzenie słownictwa.

ROZWIJANE KOMPETENCJE MEDIALNE I CYFROWE:
1.	Dostosowanie procesu nauki języka do własnych potrzeb.
2. Kreatywne wykorzystanie aplikacji w codziennym życiu.
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Krok 1:
ĆWICZENIE 1

30 min

Cel ćwiczenia
Poznanie aplikacji.

Opis ćwiczenia
Prezentacja aplikacji Calepino.
Uczestnicy zapoznają się z aplikacją i przy asyście trenerów
poznają jej podstawowe funkcje.

Materiały

Uczestnicy:
•	uczą się podstawowej
obsługi aplikacji mobilnej.

1.	Smartfony (po jednym na
uczestnika)
2.	Rzutnik

ĆWICZENIE 2

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe

150 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
1.	Testowanie aplikacji
2.	Tworzenie słownika
3.	Rozszerzenie słownictwa.

Testowanie
Uczestnicy samodzielnie testują aplikację i rozpoczynają tworzenie słownika.
Uczestnicy wychodzą poza salę warsztatową i robią zdjęcia
przedmiotów i rzeczy, których nazw nie znają. Następnie wracają na salę i po zaprezentowaniu fotografii wspólnie z trenerem tworzą listę nowych słów, które wpisują do swoich słowników.

Materiały
Smartfony (po jednym na
uczestnika)

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się podstawowej
obsługi aplikacji mobilnej,
•	uczą się, jak spersonalizować aplikację,
•	poznają nowe słowa.
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Krok 2
ĆWICZENIE

180 min

Opis ćwiczenia
Przygotowanie osobistego słownika
Uczestnicy przygotowują swoje osobiste słowniki – w czasie
wolnym robią zdjęcia rzeczy, których nazw nie znają, a które są
ważne w ich pracy, szkole czy codziennym życiu.
Na zajęciach uczestnicy prezentują swoje słowniki, uzupełniają
brakujące słowa lub nazwy, a także wymieniają się nowo poznanymi słowami.
Trenerzy mogą również podzielić uczestników na grupy i poprosić każdą grupę o przygotowanie innego, tematycznego słownika – np. dotyczącego wizyty u lekarza, kupowania produktów
w sklepie, czy rozmowy o pracę.
Efekty pracy grup są prezentowane i omawiane na forum.

Materiały
Smartfony (po jednym na
uczestnika)

Notatki
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Cel ćwiczenia
Dopasowanie procesu nauki
języka do codziennych
i szczególnych potrzeb
uczestników warsztatów.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się podstaw obsługi
aplikacji mobilnych,
•	uczą się, jak spersonalizować aplikację,
•	dowiadują się, jak dopasować proces nauki języka do
osobistych potrzeb,
•	rozwijają słownictwo,
•	ćwiczą wymowę.

JFF – INSTITUT FÜR MEDIENPÄDAGOGIK
(GERMANY)

„BRZMI JAK RZECZYWISTOŚĆ”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:

Tytuł

Brzmi jak rzeczywistość. (mini słuchowisko)

Krótkie streszczenie

Celem szkolenia jest produkcja krótkiego słuchowiska z dźwiękami, które mają za zadanie
pomoc w nauce języka, słownictwa i wymowy.

Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka polskiego/
poziom kompetencji cyfrowych i medialnych):

•
•
•
•

Wymagany czas

6 godzin

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa,
włączenie w dotychczasowe zajęcia)

Niezależne warsztaty prowadzone w przestrzeni miejskiej.

Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie
z Internetem, etc.)

• Sala z dostępem do sieci Wi-Fi
• Krzesła ustawione w kole
• 4-5 osobnych stołów z krzesłami przeznaczonych do pracy grupowej lub w parach

1 0 uczestników
Niska znajomość języka polskiego
Niskie umiejętności czytania i pisania
Podstawowa znajomość mediów (cyfrowych)

Miejsce, z możliwością wyjścia na zewnątrz
i pracy w przestrzeni miejskiej.
Tematy poruszane w czasie warsztatu

• Tworzenie historii
• Słuchowisko radiowe
• Dźwięki w przestrzeni publiczne

Narzędzia
(Hardware, Software, Aplikacje, inne)

•U
 rządzenia rejestrujące dźwięk (dyktafon,
smartfon)
• Laptop z oprogramowaniem do edycji dźwięku (Audacity, Adobe Audition)
• Głośniki
• Myszki
• Słuchawki

Inne

• L ink wideo: https://youtu.be/ifjgwz3bboo
• Instrukcja online: https://manual.audacityteam.org/man/tutorials.html
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CELE:
1.	Ćwiczenie rozmów w języku polskim, kreowanie potrzeby posługiwania się językiem polskim.
2.	Rozszerzenie słownictwa.
3.	Przekształcenie własnych pomysłów na krótkie słuchowisko radiowe.

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:
1.	Wykorzystanie języka polskiego w sytuacjach codziennych, np. podczas opisu przebiegu własnego
dnia.
2.	Rozszerzenie słownictwa.

ROZWIJANE KOMPETENCJE MEDIALNE I CYFROWE:
1.	Sposób wykorzystania urządzeń rejestrujących dźwięk.
2.	Montaż i obróbka dźwięku z wykorzystaniem programów komputerowych i aplikacji.
3.	Wykorzystanie mediów do kreowania historii.
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Krok 1:
ĆWICZENIE 1

20 min

Opis ćwiczenia
Wstęp i integracja
Prowadzący warsztaty przedstawiają się, omawiają plan
warsztatów i ich harmonogram.

Cel ćwiczenia
1.	
Powitanie i poznanie
uczestników szkolenia
2.	Poznanie zasad obsługi
urządzeń nagrywających
3.	Omówienie istotności
kompetencji językowych
w codziennej rozmowie

Trenerzy sprawdzają również, czy uczestnicy mają przy sobie
urządzenia ekranowe.
Uczestnicy proszeni są o dobranie się w pary i wzajemne opowiedzenie o sobie. Mogą mówić na przykład o tym skąd przyjechali, co obecnie robią w Polsce i czemu zdecydowali się na
udział w dzisiejszym szkoleniu.
Następnie rozmowy zostają odsłuchane.

Materiały
1.	Urządzenia nagrywające
(dyktafon / smartfon)
2.	Głośniki

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy
•	uczą się tworzyć nagrania,
•	uczą się opisywać emocje,
•	ćwiczą w praktyce, w jaki
sposób wykorzystywać
język obcy w konwersacji,
•	dokonują obserwacja
w czasie trwania rozmowy.

Uwagi
i komentarze
Notatki

Ta część może być szczególnie istotna dla grup o niskiej
znajomości języka polskiego
i stanowić wprowadzenie do
przygotowania i przeprowadzania dyskusji przy wsparciu
pozostałych uczestników
szkolenia.
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Krok 2
ĆWICZENIE

20 min

Opis ćwiczenia
Polowanie na dźwięki.
Uczestnicy dobierają się w małe grupy (2-4 osób).

Cel ćwiczenia
1.	
Integracja uczestników.
2.	Nagranie konkretnych
dźwięków z otoczenia.
3.	Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania
dźwięków.

Następnie grupy otrzymują zdjęcia różnego rodzaju źródeł
dźwięków znajdujących się w najbliższej okolicy.
Zadaniem grup jest odnalezienie przedstawionych na obrazkach
miejsc i nagranie występujących tam dźwięków.
Następnie grupy wracają do sali warsztatowej i każda z nich prezentuje nagrany przez siebie dźwięk.

Materiały
1.	Urządzenie nagrywające
2. Głośniki
3.	Zdjęcia źródeł dźwięku
w pobliskiej okolicy

Pozostali uczestnicy mają za zadanie odgadnięcie danego dźwięku, zlokalizowanie jego źródła oraz zapisanie obu nazw na kartce.

Notatki

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się rejestracji dźwięku,
•	uczą się, w jaki sposób robić
nagrania audio,
•	uczą się interpretacji fotografii,
•	rozpoznają słownictwo
związane ze źródłami
dźwięku.
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Krok 3
ĆWICZENIE

90 min

Opis ćwiczenia
Słuchowisko.
Uczestnicy słuchają wybranego przez trenerów, przykładowego
słuchowiska. Po odsłuchaniu go w całości, w trakcie moderowanej dyskusji zastanawiają się nad jego budową i procesem powstania (z czego składa się słuchowisko? Co jest potrzebne do
jego stworzenia?). Trenerzy zapisują wszystkie nieznane uczestnikom słowa i zwroty, które pojawią się w trakcie dyskusji.
W drugiej części ćwiczenia podzieleni na grupy uczestnicy starają się za pomocą burzy mózgów wygenerować własne pomysły
na słuchowisko radiowe i stworzyć jego scenariusz. Korzystając
z nowego słownictwa i poznanych zasad dotyczących procesu
tworzenia słuchowiska radiowego, grupy tworzą własną historię,
którą następnie nagrają.

Cel ćwiczenia
1.	
Poznanie słuchowiska
jako formy artystycznego
przekazu.
2.	Poznanie nowego słownictwa.
3.	Wygenerowanie pomysłów na własne słuchowisko radiowe.

Materiały
1.	Tablica lub flipchart
2.	Głośniki
3.	Laptop
4.	Wybrane przez prowadzących przykładowe
słuchowisko radiowe

Notatki
Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	poznają różne formy i gatunki utworów literackich
i radiowych,
•	rozwijają umiejętność
słuchania ze zrozumieniem,
•	uczą się analizować i tworzyć historie,
•	uczą się pracować metodą
„burzy mózgów”.
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Krok 4
ĆWICZENIE

90 min

Opis ćwiczenia
Nagrywanie.
Po sesji burzy mózgów i stworzeniu scenariuszy swoich słuchowisk, uczestnicy za pomocą dyktafonów i smartfonów nagrywają
w grupach wszystkie dźwięki i dialogi do swojej historii.

Materiały
Urządzenia nagrywające
(dyktafon, smartfon)

Notatki
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Cel ćwiczenia
1.	
Wykorzystanie nowo
poznanego słownictwa
2.	Ćwiczenie dykcji i wymowy
3.	Nagranie swojego
pierwszego materiału
dźwiękowego

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają słownictwo: uczą
się nowych słów oraz sposobów ich wykorzystania
•	ćwiczą dykcję i wymowę,
•	uczą się obsługi urządzeń
nagrywających dźwięk.

Krok 5
ĆWICZENIE

110 min

Opis ćwiczenia
Edycja.
Po stworzeniu nagrań trenerzy zapoznają uczestników z programami do edycji dźwięków i ich podstawową obsługą (jak pociąć
dźwięk, połączyć różne pliki dźwiękowe, poprawić jakoś dźwięku
itp.)
Następnie uczestnicy we wcześniej ustalonych zespołach rozpoczynają samodzielną edycję własnych nagrań oraz łączą je
w formę słuchowiska radiowego (np. poprzez dodanie muzyki
czy efektów dźwiękowych).

Materiały
1.	Oprogramowanie do
edycji dźwięku,
2.	Laptopy,
3.	Myszki,
4.	Słuchawki

Notatki

Cel ćwiczenia
1.	
Poznanie podstaw edycji
plików dźwiękowych.
2.	Stworzenie produktu
medialnego.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się podstaw edycji
plików dźwiękowych,
•	rozwijają kreatywność.

Uwagi
i komentarze
Trenerzy powinni stworzyć
bezpieczne i komfortowe
warunki umożliwiające
anonimowy opis doświadczeń
uczestników.
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Krok 6
ĆWICZENIE

90 min

Opis ćwiczenia
Prezentacja.
Uczestnicy prezentują swoje ukończone słuchowiska radiowe na
forum grupy.

Cel ćwiczenia
1.	
Poznanie sposobów prezentacji
2.	Nauka słuchania ze
zrozumieniem oraz
przyjmowania informacji
zwrotnej
3.	Rozwijanie słownictwa

Każda grupa powinna otrzymać informację zwrotną zarówno od
innych uczestników, jak i trenerów.
Trenerzy zapoznają grupy z zasadami dawania i otrzymywania
informacji zwrotnej.

Materiały
1. Laptop
2. Głośniki

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają umiejętność
słuchania ze zrozumieniem,
•	ćwiczą publiczne wystąpienia,
•	poznają zasady otrzymywania i dawania informacji
zwrotnej.

Notatki
Uwagi
i komentarze
Trenerzy powinni wziąć pod
uwagę ustawodawstwo
krajowe w kontekście karania
dyskryminacji i mowy nienawiści oraz pokazać uczestnikom konkretne przykłady
przepisów prawa karnego
w danym kraju.
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Krok 7
ĆWICZENIE

90 min

Cel ćwiczenia
Ewaluacja warsztatów

Opis ćwiczenia
Ewaluacja.
Uczestnicy podczas ewaluacji opowiadają po kolei o swoich odczuciach dotyczących szkolenia.
W następnym kroku odnotowują na samoprzylepnych kartkach
elementy szkolenia, które podobały im się najbardziej, te które
ich zdaniem należy poprawić a także te, które w ich odczuciu są
niepotrzebne.

Uwagi
i komentarze
Dodatkowo trenerzy powinni
rozdać lub wysłać mailowo
indywidualny formularz oceny
szkolenia.

Kartki mogą być przyklejane do flipchartów z narysowanymi kolejno: plecakiem, pralką i koszem na śmieci.

Notatki
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TARTU FOLK HIGHSCHOOL (ESTONIA)

„PRZEPIS”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:
Tytuł

Przepis

Krótkie streszczenie

Uczniowie oglądają filmy z gotowaniem,
a następnie spisują instrukcję przygotowania
potrawy i listę niezbędnych składników.
Na podstawie zdobytej wiedzy sporządzają
swój własny przepis i wysyłają go pocztą e-mail.
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Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka polskiego/
poziom kompetencji cyfrowych i medialnych):

•
•
•
•

Wymagany czas

7 godzin:
- 3 lekcje trwające po 1,5 godz. każda
- 1 lekcja trwająca maksymalnie 2,5 godz.

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa, włączenie w dotychczasowe zajęcia)

• Część regularnych lekcji
• Niezależny warsztat

Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie z Internetem, etc.)

• Sala komputerowa z dostępem do sieci Wi-Fi
• Kuchnia

Tematy poruszane w czasie warsztatu

• Produkty żywnościowe
• Gotowanie
• Zwroty grzecznościowe w komunikacji
e-mailowej

Narzędzia
(Hardware, Software, Aplikacje, inne)

Komputery lub laptopy

Inne

Link video:
• ttps://youtu.be/-Dw0jQ2BcDc
• Praca przy wykorzystaniu dokumentów Google, dysku Google i poczty Google (Gmail)

2-10 osób
Osoby pełnoletnie
Poziom znajomości języka: podstawowy
Osoby umiejące obsłużyć pocztę elektroniczną (Gmail)

CELE:
1.	Wzmocnienie relacji w grupie.
2.	Podniesienie motywacji uczestników do nauki języka obcego.
3.	Wzrost kompetencji językowych.
4.	Rozwinięcie umiejętności dawania jasnych instrukcji.
5.	Zwiększenie zdolności rozumienia instrukcji.
6.	Nauka obsługi poczty e-mail.

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:
1.	Poznanie słownictwa związanego z gotowaniem, liczbami i wydawaniem instrukcji..
2.	Rozumienie ze słuchu.

ROZWIJANE KOMPETENCJE MEDIALNE I CYFROWE:
1. Wyszukiwanie przepisów w Internecie.
2.	Posługiwanie się narzędziami online do pisania i przechowywania informacji (Dokumenty Google,
Dysk Google) i wysyłania wiadomości (Gmail).
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Krok 1
ĆWICZENIE 1

30 min

Cel ćwiczenia
Nabycie umiejętności
wyszukiwania materiałów
w Internecie.

Opis ćwiczenia
Uczestnicy zapoznają się ze słownictwem kulinarnym.
Trener rozpoczyna dyskusję o tym, jak znaleźć lokalne filmy kulinarne. Uczestnicy próbują samodzielnie znaleźć filmy i dzielą się
z resztą grupy wynikami swoich poszukiwań.

Materiały

Uczestnicy:
•	zwiększają zasób słownictwa,
•	uczą się obsługi przeglądarki internetowej,
•	uczą się samodzielnego
researchu.

Komputery lub laptopy

ĆWICZENIE 2

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe

60 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
1.	
Zrozumienie instrukcji
2.	Ćwiczenie pisania

Uczestnicy oglądają wideo z gotowania i przy pomocy nauczyciela zapisują wykorzystany w filmiku przepis (na papierze lub
w komputerze). Nie musi to być bezpośrednia transkrypcja, zapis
może składać się z prostych zdań.

Materiały
1. Komputery lub laptopy
2.	Filmik z prostym przepisem
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Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	zwiększają zasób słownictwa,
•	ćwiczą rozumienie ze słuchu,
•	ćwiczą pisanie w obcym
języku.

Krok 2

Pomiędzy zajęciami uczestnicy powinni zastanowić się nad tym, do którego
ze swoich narodowych dań chcieliby przygotować przepis.

ĆWICZENIE 1

30 min

Cel ćwiczenia
Nauka korzystania z Dysku
Google.

Opis ćwiczenia
Uczestnicy powinni mieć już założone konto pocztowe Gmail. Ci,
którzy nie mają, przy wsparciu trenera zakładają swoje pierwsze
konto Google.
Wprowadzenie do Dysku Google.
Trener pokazuje grupie ustawienia, a także w jaki sposób dodać
lokalny język i zmienić ustawienia klawiatury na właściwe dla danej lokalizacji.
Każdy z uczestników tworzy swój Dokument Google.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	zwiększają zasób słownictwa.

Materiały
Komputery lub laptopy

ĆWICZENIE 2

60 min

Opis ćwiczenia
Uczestnicy przygotowują przepis na swoje narodowe danie w języku polskim.

Materiały
Komputery lub laptopy

Cel ćwiczenia
1.	
Wzrost kompetencji językowych.
2.	Ćwiczenie słownictwa
i gramatyki języka polskiego.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	zwiększają zasób słownictwa.
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Krok 3
ĆWICZENIE 1

30 min

Uczestnicy dowiadują
się, jakie pozdrowienia
są używane lokalnie i jak
zakończyć e-mail.

Opis ćwiczenia
Wprowadzenie do Google Gmail.
Trener pokazuje na swoim koncie Gmail (może to być konto założone specjalnie na tę okazję) niektóre e-maile, które otrzymał
lub wysyłał.

Materiały

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	zwiększają zasób słownictwa.

Komputery lub laptopy

ĆWICZENIE 2

Cel ćwiczenia

45 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
Stworzenie wiadomości
e-mail w języku polskim.

Uczestnicy piszą własną wiadomość e-mail, aby wysłać zapisany
przepis do znajomego z grupy.
Uczestnicy udostępnią dokument i wstawią link do wiadomości
e-mail.

Materiały
Komputery lub laptopy

98

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	zwiększają zasób słownictwa.

ĆWICZENIE 3

15 min

Cel ćwiczenia
Uczestnicy dowiadują się,
jak podziękować z e-mail
w języku polskim.

Opis ćwiczenia
Uczestnicy otrzymają e-mail od znajomego z grupy i dziękują
w wiadomości zwrotnej.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe

Materiały
Komputery lub laptopy

Uczestnicy:
•	zwiększają zasób słownictwa.

Krok 4
ĆWICZENIE 1

90-120 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
Korzystanie z instrukcji
w języku polskim.

Testowanie przepisów.
Uczestnicy testują kilka z powstałych przepisów. Każdy z etapów
gotowania jest dokumentowany za pomocą fotografii.

Materiały
1. Kuchnia
2.	Składniki wymienione
w przepisie

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	zwiększają zasób słownictwa.
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ĆWICZENIE 2

30 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
Nauka dodawania plików
w dysku Google.

Uczestnicy dodają wykonane zdjęcia do zapisanych wcześniej na
dysku Google przepisów.

Materiały
Komputery lub laptopy

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się obsługi dokumentów Google.

Notatki
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FO.CO. NETWORK (ITALY)

„OGRÓD BOTANICZNY”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:

Tytuł

Ogród botaniczny

Krótkie streszczenie

Celem warsztatu jest przygotowanie ogrodu
z ziołami. Warsztat zakłada zaangażowanie
uczestników i uczestniczek w poszukiwanie
inspiracji, przygotowanie własnego projektu
ogrodu oraz jego wybudowanie. W trakcie tego
działania uczestnicy kształcą swoje kompetencje językowe oraz cyfrowe.

Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka polskiego/
poziom kompetencji cyfrowych i medialnych):

• 1 0-20 osób
• Brak wytycznych dotyczących wieku uczestników
• Poziom znajomości języka: podstawowy
• Poziom kompetencji medialnych i cyfrowych:
podstawowy

Wymagany czas

6 godzin

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa,
włączenie w dotychczasowe zajęcia)

Niezależne warsztaty prowadzone w przestrzeni miejskiej.

Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie
z Internetem, etc.)

Sala warsztatowa / przestrzeń publiczna z dostępem do sieci Wi-Fi

Tematy poruszane w czasie warsztatu

• Ogród
• Zioła

Narzędzia
(Hardware, Software, Aplikacje, inne)

•U
 rządzenia komputerowe dla uczestników
(tablety, smartfony, komputery)
• Rzutnik,
• Papier,
• Markery,
• Materiały do zbudowania ogrodu: paleta,
ziemia, młotek, gwoździe, papier ścierny,
zmiotka, farba do drewna, pędzel malarski,
worek jutowy, deski
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CELE:
1.	Rozwijanie kompetencji językowych przez doświadczenie.

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:
1.	Rozszerzenie słownictwa.
2. Ćwiczenie pisania i czytania w języku obcym.

ROZWIJANE KOMPETENCJE MEDIALNE I CYFROWE:
1.	Wykorzystanie Internetu do poszukiwania informacji.
2. Wykorzystanie dostępnych treści.
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Krok 1
ĆWICZENIE 1

45 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
1.	
Integracja uczestników
2.	Poznanie nazw ziół
i przypraw

Trener przedstawia się grupie i zachęca uczestników do tego,
żeby poszli w jego ślady, prosząc ich, żeby opowiedzieli o swojej
ulubionej potrawie oraz jakich ziół i przypraw używają w trakcie jej
przygotowania.
W trakcie przedstawiania się uczestników trener zapisuje na tablicy nazwy przywołanych przypraw i ziół. Na koniec może dopytać, jakie jeszcze niewymienione dotychczas zioła znają uczestnicy.. Jeśli któreś ze wspomnianych ziół jest dla kogoś nieznane,
grupa na bieżąco wyszukuje jego zdjęcia w Internecie.
W zależności od poziomu językowego grupy można jednocześnie tworzyć rodziny wyrazów lub związki frazeologiczne z danymi nazwami ziół i przypraw (np. poczuć miętę, ni z gruszki ni
z pietruszki, uciekać, gdzie pieprz rośnie itp.).

Materiały
1.	Komputer z dostępem do
Internetu
2. Rzutnik

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	poszerzają zasób słownictwa.

Uwagi
i komentarze
Trener może przynieść zdjęcia
ziół i przypraw wyszukane np.
w kolorowej prasie.

Notatki
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ĆWICZENIE 2

30 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
Przygotowanie instrukcji
budowy ogrodu

Trener pokazuje grupie film:
https://www.youtube.com/watch?v=zxn4Mf0ehCk
Następnie uczestnicy zostają podzieleni na grupy. Zadaniem każdej z nich jest przygotowanie instrukcji zbudowania ogrodu.
Uczestnicy mogą wykorzystać w tym celu zaprezentowany film,
mogą też korzystać z Internetu w celu wyszukania innego źródła
pomocy.
Instrukcja musi zawierać kompletną listę materiałów potrzebnych do zbudowania ogrodu.

Materiały
1. Smartfony
2.	Komputer z dostępem do
Internetu
3. Rzutnik

Notatki
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Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają umiejętność komunikacji w obcym języku,
•	uczą się, jak wykorzystać
obcy język w praktyce.

Krok 2
ĆWICZENIE 1

30 min

Cel ćwiczenia
Stworzenie listy zakupów.

Opis ćwiczenia
Trener zadanie uczestnikom rozpoczynające dyskusję pytanie:
„jakie zioła i przyprawy są dostępne w Polsce?” Uczestnicy mogą
opierać się o własne doświadczenia, ale również szukać informacji w Internecie. Grupa sprawdza, które zioła i przyprawy są dostępne świeże, a które jedynie suszone.
Uczestnicy wspólnie podejmują decyzję, jakie zioła chcą zasadzić w planowanym ogrodzie. Przygotowują listę zakupów.

ĆWICZENIE 2

30 min

Opis ćwiczenia
Na podstawie przygotowanej w poprzednim kroku listy zakupów
uczestnicy przygotowują słownik wizualny ziół i przypraw.

Materiały
1.	Smartfony
2.	Komputer z dostępem do
Internetu
3.	Rzutnik

Cel ćwiczenia
Ćwiczenie nazw ziół
i przypraw.

Materiały
1. Smartfony
2.	Komputer z dostępem do
Internetu
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ĆWICZENIE 3

60 min

Cel ćwiczenia
Znalezienie materiałów
niezbędnych do wykonania
ogrodu.

Opis ćwiczenia
Wyprawa na zakupy. Uczestnicy dokonują wyboru materiałów
potrzebnych do stworzenia ogrodu, w tym nasion lub sadzonek

Krok 3
ĆWICZENIE 1

30 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
Ćwiczenie umiejętności
rozumienia i wykonywania
instrukcji.

Podzieleni na grupy uczestnicy budują ziołowy ogród.
https://www.youtube.com/watch?v=zxn4Mf0ehCk

Materiały
Materiały zakupione w poprzednim kroku, niezbędne
do przygotowaniu ogrodu
ziołowego.

Notatki

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają umiejętność komunikacji w obcym języku.
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ĆWICZENIE 2

60 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
Przygotowanie prezentacji
własnego konceptu ogrodu.

Podsumowanie pracy.
Zadaniem każdej z grup jest przygotowanie wizualnej instrukcji
budowy ogrodu. W zależności od poziomu kompetencji grupy,
mogą to być plakaty, krótkie filmiki, podcasty – ograniczeniem
jest tylko własna wyobraźnia.

Materiały
1. Smartfony
2.	Komputer z dostępem do
Internetu

Notatki
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JFF – INSTITUT FÜR MEDIENPÄDAGOGIK
(GERMANY)

„MOJE HOBBY”
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:

Tytuł

Moje hobby

Krótkie streszczenie

Uczestnicy poznają sposoby wyrażania samych
siebie poprzez media. Tworząc komiksy odkrywają, jak obrazować słownictwo.
Temat warsztatu, „moje hobby”, pozwala zastanowić się nad tym, co najbardziej lubi się robić
w czasie wolnym.

Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka polskiego/
poziom kompetencji cyfrowych i medialnych):

• 2 0 osób
• Wiek: 15-24 lat
• Poziom znajomości języka: średniozaawansowany
• Osoby doświadczone w wykorzystaniu mediów cyfrowych

Wymagany czas

6 godzin

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa,
włączenie w dotychczasowe zajęcia)

Niezależny warsztat

Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie
z Internetem, etc.)

Dwie sale warsztatowe z dostępem do sieci
Wi-Fi

Tematy poruszane w czasie warsztatu

Słownictwo związane z życiem codziennym

Narzędzia
(Hardware, Software, Aplikacje, inne)

•T
 ablety (ok. 5 szt.)
• Aplikacja iOS „Comic Life”*
• Rzutnik

Inne

Comic Workshop „My Hobbis” Berufsschule
Augsburg
https://www.youtube.com/watch?v=1l9IfH1dZjg&feature=youtu.be

*Manual online:
https://plasq.com/manuals/comiclife/3.0/comiclife-3.0- gettingstarted.pdf
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CELE:
1.	Przełamanie bariery językowej.
2.	Rozszerzenie słownictwa.
3.	Stworzenie nowych produktów medialnych.

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:
1.	Rozszerzenie słownictwa.
2.	Ćwiczenie pisania i czytania w języku obcym.

ROZWIJANE KOMPETENCJE MEDIALNE I CYFROWE:
1.	Nauka tworzenia filmów poklatkowych.
2.	Robienie zdjęć.
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Krok 1

45 min

ĆWICZENIE 1
Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
Wprowadzenie do tematu
zajęć

Powitanie.
Wprowadzenie do fotografii.
Uczestnicy zostają podzieleni na małe grupy. Każda grupa otrzymuje tablet.
Grupy mają zadanie przedstawić każdego z ich członków za pomocą trzech zdjęć:
•	jednego zbliżenia
•	jednego zdjęcia, które nie przedstawia wizerunku uczestnika
•	jednego portretu, wybranego przez przedstawianego członka

Materiały

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się, jak robić zdjęcia,
•	ćwiczą zrozumienie wydawanych poleceń,
•	ćwiczą wykonywania
działań w kolejności.

Tablety (po jednym na grupę)

Uwagi
i komentarze
Notatki
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Wyzwanie może być różne
dla poszczególnych grup,
w zależności od ich umiejętności i możliwości.

ĆWICZENIE 2
Opis ćwiczenia
Gra w zgadywanie.
Po skończeniu prezentacji uczestnicy ponownie łączą się w jedną
grupę. Trener pokazuje dwa zdjęcia (te niepokazujące wizerunku osób). Inni muszą zgadnąć, do kogo należy fotografia. Osoba,
która ją wykonała, opowiada pozostałym uczestnikom, dlaczego
chce być przedstawiona w ten sposób i przedstawia się.

Materiały
1. Tablet
2. Rzutnik

Cel ćwiczenia
1.	
Integracja grupy
2.	Występowanie przed
publicznością
3.	Interpretacja zdjęć

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się interpretacji zdjęć,
•	rozwijają umiejętność autoprezentacji.

Notatki
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Krok 2

30 min

ĆWICZENIE 1

Cel ćwiczenia
Rozmowa o doświadczeniu

Opis ćwiczenia
Czytanie komiksów
Trener kładzie na stole przyniesione komiksy i zaprasza uczestników do zapoznania się z nimi.
Następnie grupa dyskutuje o tym, czego doświadczyła. Uczestnicy wymieniają się informacjami na temat tego, czy czytają komiksy a także dlaczego, oraz co może motywować ludzi do tego, że
sięgają właśnie po tę formę wydawniczą.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijają umiejętność
czytania w języku obcym.

Materiały
Przykładowe komiksy

Notatki
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Uwagi
i komentarze
Trener przynosi na zajęcia
wybrane komiksy – te, które
zna, lubi lub które są typowe
dla jego kraju.

ĆWICZENIE 2
Opis ćwiczenia
Charakterystyka
Uczestnicy, na podstawie doświadczeń z komiksem zgromadzonych podczas pierwszej części ćwiczenia, zastanawiają się nad
cechami komiksu. Trener zapisuje ich obserwacje, wspomaga
przetłumaczenie ich na język polski.

Notatki

Cel ćwiczenia
1.	
Analizowanie cech komiksu
2.	Nauka słownictwa
związanego z komiksami

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	rozwijanie umiejętność
czytania w języku obcym,
•	uczą się, jak analizować i interpretować obrazy i dialogi,
•	uczą się rozpoznawania
charakterystycznych cech
gatunku.
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Krok 3

75 min

ĆWICZENIE 1

Cel ćwiczenia
Poznanie zasad fotografii.

Opis ćwiczenia
Łączenie wiedzy.
Trener, wykorzystując zdjęcia z pierwszego ćwiczenia, aranżuje
i moderuje dyskusję o zasadach fotografii oraz o tym, co uczestnicy robią w wolnym czasie, które z tych czynności sprawiają im
największą przyjemność, a które są przykrym obowiązkiem.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	poznają i/lub robią powtórkę
ze słownictwa dotyczącego
spędzania czasu wolnego.

ĆWICZENIE 2

Cel ćwiczenia
Ćwiczenie zasad fotografii

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie.
Uczestnicy zapoznają się z zasadami fotografii poprzez ćwiczenia z aparatem obejmujące takie zagadnienia, jak zmiana kadru
czy perspektywy.
Pytanie, które powinno przyświecać każdemu zdjęciu, brzmi: „Co
jest najważniejsze na zdjęciu?”
Po zrobieniu zdjęć następuje wspólne omawianie.

Materiały
1. Tablet
2. Rzutnik
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Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się, jak robić zdjęcia.

Krok 4
ĆWICZENIE

30 min

Cel ćwiczenia
Poznanie oprogramowania

Opis ćwiczenia
Trener prezentuje uczestnikom aplikację „Comic Life” i przedstawia najważniejsze funkcje oprogramowania.

Materiały
1. Tablet
2. Rzutnik

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	ćwiczą słuchanie ze zrozumieniem.

Krok 5
ĆWICZENIE 1

50 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
1.	
Znalezienie pomysłu.
2. Przygotowanie kolejnych
kroków.

Tworzenie historii.
Każdy z uczestników wybiera hobby, o którym chce opowiedzieć
i zaczyna wymyślać historię na jego temat, którą można przedstawić w komiksie.
Uczestnicy wspierają się wzajemnie, aż każdy z nich będzie miał
pomysł, co i jak zrobić, aby opowiedzieć swoją historię na kilku
zdjęciach.

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
• uczą się tworzenia narracji.
•	uczą się, jak stworzyć plan
pracy,
•	ćwiczą pisanie w języku
obcym.
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ĆWICZENIE 2

50 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
1.	
Wykonywanie fotografii.
2.	Wydawanie poleceń.
3.	Wykonywanie instrukcji.

Zbieranie zdjęć.
Każdy z uczestników przygotowuje swój komiks, umieszczając
siebie w roli głównej.
Uczestnicy mogą umieszczać inne osoby w rolach drugoplanowych, np. poprzez robienie im zdjęć zgodnie z własnym zapotrzebowaniem. Właściciel komiksu cały czas pozostaje reżyserem tworzonej przez siebie historii.

Materiały
Tablety

Notatki

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	ćwiczą umiejętność rozdzielania i koordynowania
zadań.
•	uczą się, jak robić zdjęcia,
•	uczą się pracy ze schematem.

Uwagi
i komentarze
Jeśli ktoś z uczestników
nie chce być widoczny na
fotografiach, pozostałe osoby
muszą to uszanować i znaleźć
inny sposób przedstawienia swojego pomysłu. To
może być bardzo kreatywne
zadanie.
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ĆWICZENIE 3

50 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
1.	
Rozwijanie kreatywności.
2.	Kształcenie kompetencji
współpracy

Edytowanie
W małych grupach uczestnicy przygotowują swoje komiksy.
Każdy z uczestników, pełniących funkcję reżyserów własnego
komiksu, odpowiedzialny jest za przygotowanie własnego projektu; wybór szablonu, przygotowanie dialogu itp.

Materiały
Tablety

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	uczą się edycji i obróbki
zdjęć,
•	ćwiczą pisanie w obcym
języku.

Notatki
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Krok 6
ĆWICZENIE 1

30 min

Opis ćwiczenia

Cel ćwiczenia
1.	
Rozwijanie pewności
siebie.
2. Autoprezentacja.

Prezentacja.
Grupy prezentują swoje komiksy pozostałym uczestnikom.
Trener i pozostali uczestnicy dają prezentującym informację
zwrotną na temat przygotowanych komiksów.

Materiały
1. Tablet
2. Rzutnik

Rozwijane
kompetencje
językowe, medialne
i cyfrowe
Uczestnicy:
•	trenują zrozumienie produktów medialnych,
•	ćwiczą występowanie przed
publicznością.
•	zapoznają się ze sztuką
dawania i otrzymywania
informacji zwrotnej.

Notatki
Uwagi
i komentarze
Aby podkreślić znaczenie
rezultatów, warto je wydrukować I powiesić w widocznym miejscu.
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POMYSŁ 1
Narracje migrantów
Skąd pomysł?
Projekt „Narracje migrantów” rozpoczął się w 2011 roku z inicjatywy Fundacji na rzecz Różnorodności
Społecznej (FRS). Celem projektu było oddanie głosu samym migrantom, pokazanie z ich perspektywy
codziennego życia i przełamanie wielu wciąż obecnych stereotypów na temat różnych grup narodowościowych oraz uchodźców mieszkających w Polsce. Był to pierwszy taki projekt w Polsce – w tamtych
latach, ze względu na niewielką liczbę cudzoziemców, ich problemy nie były nagłaśniane w mediach, nie
było też wielu dostępnych audiowizualnych materiałów, które mogłyby w przystępny sposób wspomagać edukację antydyskryminacyjną.

Opis działań
W efekcie w 2012 roku powstała seria krótkich, 5-15 minutowych filmików, których narratorami są migranci i uchodźcy mieszkający w Polsce. Materiał opublikowano na portalu YouTube. Bohaterowie i bohaterki filmów na różne sposoby i z różnym skutkiem szukają dla siebie miejsca w Polsce, wszyscy mają
jednak coś szczególnego do powiedzenia o tym, jak się w Polsce czują i w jaki sposób ją postrzegają. Do
filmików stworzono polskie, rosyjskie i angielskie napisy.
Tym, co istotne w tym projekcie, jest fakt, że bohaterowie filmów byli zaangażowani w każdą część produkcji: od pisania scenariusza ich opowieści, po obróbkę i montaż filmu. Mieli pełną decyzyjność co do
kształtu filmu i zostali wcześniej przygotowani do wystąpienia przed kamerą, dzięki czemu poprawiła się
nie tylko ich pewność siebie, ale też kompetencje cyfrowe związane z produkcją filmową.
Tym, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy replikowaniu tego typu działań, jest odpowiednie
przygotowanie bohaterów na różne reakcje internautów już po opublikowaniu materiałów uwzględniających ich wizerunek. Niestety, niektórzy bohaterowie spotkali się z falą hejtu i pogróżek w komentarzach,
a w związku z tym, że udział w filmie wpłynął na ich rozpoznawalność w miejscu zamieszkania, czasem
również w przestrzeni miejskiej.

Metoda:
Film jest narzędziem służącym m.in. do sprowokowania dyskusji, zobrazowania w przystępny sposób
problemu, przeniesienia teorii do poziomu “osobistego przypadku”. Dzięki temu, że filmy są dostępne
online, po wielu latach wciąż są wykorzystywane przez różne organizacje i instytucje do celów edukacyjnych. Są wokół nich organizowane dyskusje z udziałem samych bohaterów i bohaterek filmów. Mogą
służyć jako materiał w dyskusjach dotyczących różnych zagadnień: poruszą temat rasizmu, ksenofobii,
pracy asystentów międzykulturowych, poczucia lokalnej tożsamości czy integracji. Prosty język i osobista relacja sprawiają, że filmiki docierają do różnych grup odbiorców: dzieci, dorosłych, rozmaitych grup
zawodowych.
Z drugiej strony tworzenie filmu to proces, w którym jego uczestnicy uczą się kreować swój wizerunek
i historię poprzez obraz i dźwięk. Dla osób, które dotychczas czuły się niewidzialne bądź dyskryminowane, jest to okazja do odbudowania swojego poczucia sprawczości.
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POMYSŁ 2
Gra terenowa
Skąd pomysł?
Kompetencje medialne i cyfrowe stały się ważnym elementem naszego życia. Pomagają nam w pracy,
zwiększeniu produktywności, codziennych zadaniach czy rozrywce. Umiejętność korzystania ze smartfonu pozwala zastąpić nam wiele innych umiejętności, które dotychczas wydawały się niezbędne i niezastąpione, jak np. umiejętność czytania mapy czy poruszania się w mieście, w którym mieszkamy lub
do którego przybyliśmy.
Ta ostatnia umiejętność jest szczególnie ważna dla migrantów i migrantek, którzy stosunkowo szybko
muszą odnaleźć się w nowym mieście, miejscu i rzeczywistości społecznej. Stąd też wiele zajęć i lekcji
dla migrantów poświęconych jest tematowi miasta, transportu miejskiego czy pytania o drogę lub lokalizację sklepów i punktów usługowych.
Posiadania umiejętności orientacji w terenie trudno jednak nauczyć się siedząc w ławce. Stąd też jednym z ciekawszych projektów wykorzystujących nowe technologie w edukacji migrantów i migrantek
w Polsce okazała się gra terenowa zorganizowana i przeprowadzona przez Fundację Ocalenie, a przeznaczona dla migrantów i migrantek uczących się języka polskiego.

Opis działań
Gra terenowa opierała się na rywalizacji. Dobrani w grupy uczestnicy mieli za zadanie pokonać wcześniej
wyznaczonej trasy i rozwiązać obecne na jej szlaku zagadki i quizy, które były animowane były przez
wolontariuszy fundacji lub stanowiły zagadkę związaną z przestrzenią miejską lub tematem gry. Inni wolontariusze fundacji wcielili się w rolę opiekunów grupy, w razie potrzeby wspierając migrantów w grze
oraz obsłudze urządzeń elektronicznych. Znacząca część zadań odbywała się w przestrzeni cyfrowej.
Każda z grup miała urządzenie elektroniczne (smartfon lub tablet), poprzez które uczestniczyła w grze
(wysyłała i odbierała informacje, rozwiązywała zagadki, skanowała kody QR). Tak skonstruowana gra terenowa nie tylko integrowała grupę czy zaznajamiała uczestników i uczestniczki z topografią Warszawy,
ale również rozwijała kompetencje medialne i cyfrowe wszystkich zaangażowanych.

Metoda
Gry terenowe i miejskie stanowią popularne sposoby integracji grup i spędzania wolnego czasu. Wraz
z rozwojem refleksji nad użyciem tak zwanej „grywalizacji” w działaniach edukacyjnych, coraz częściej
stają się również atrakcyjnym narzędziem edukacji. Gry terenowe i miejskie mogą wykorzystywać zadania i quizy jako formę nauki i przyswajania treści. Mogą dotyczyć konkretnego tematu lub opowiadać czy
odkrywać przed uczestnikami konkretną historię. Mogą ponadto wykorzystywać elementy przestrzeni
miejskiej, kontakt z innymi ludźmi oraz zaangażowanie edukatorów ustawionych przy poszczególnych
stacjach. Co jednak najważniejsze, wykorzystanie urządzeń elektronicznych otwiera przed nami kolejne
możliwości. Dzięki smartfonom, uczestnicy mogą pozostawać w stałym kontakcie z organizatorami gry
(wysyłać rozwiązania zadań i otrzymywać wskazówki). Poprzez skanowanie kodów QR, organizatorzy
mogą łączyć konkretne miejsca w grze z przestrzenią internetową (wyświetlanie dodatkowych informacji o danym miejscu lub nieznanych uczestnikom faktów). Dodatkowo dzięki urządzeniom elektronicznym każde miejsce w grze może być połączone z dowolnymi multimediami – zdjęciami, filmami i nagraniami audio – z którymi uczestnicy mogą się zapoznać. Także proces rozwiązywania zadań i quizów
staje się o wiele łatwiejszy, kiedy połączymy go z licznymi aplikacjami do rozwiązywania quizów online.
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POMYSŁ 3
Metody wizualne
– warsztaty fotograficzne i wystawy zdjęć.
Skąd pomysł?
Rozwój nowych technologii i mediów to również zmiana w sposobie wytwarzania, przyswajania i przeglądania informacji 1. Język nowych mediów i nowych technologii to coraz częściej język wizualny: wykorzystujący
obraz, zdjęcia i fotografię. W dobie smartfonów – przenośnych aparatów w kieszeni każdego z nas – umiejętność fotografowania staje się jedną z podstawowych kompetencji. Zdjęcia do portali społecznościowych,
służbowego portfolio, dokumentujące nasze dawne i obecne życie, czy budujące nasz internetowy wizerunek… Fotografem jest dziś niemal każdy, co z wielkim pożytkiem może zostać wykorzystane w edukacji.
Możliwości wykorzystania fotografii w pracy z migrantami świetnie pokazują dwa fotograficzne projekty:
wystawy „Raz, dwa, trzy… uchodźcą będziesz Ty” oraz „Nowi Warszawiacy/Nowe Warszawianki”.

Opis działań
Ideą obu projektów było przedstawienie codziennego życia uchodźców w Polsce przez samych uchodźców i uchodźczynie. W przypadku obu projektów doświadczeni trenerzy i fotograficy pracowali przez
określony okres czasu z grupą uchodźców. W wypadku projektu „Raz, dwa, trzy…” grupą tą były dzieci
– młodzi uchodźcy mieszkający w jednym z ośrodków dla cudzoziemców. W przypadku projektu „Nowi
Warszawiacy/Nowe Warszawianki” byli to uchodźcy i uchodźczynie mieszkający w Warszawie, którzy
samodzielnie zgłosili się do projektu.
W ramach obu projektów ich uczestnicy i uczestniczki zaczynali od warsztatów i ćwiczeń dotyczących
obsługi aparatów i technik robienia zdjęć. Wyposażeni w podstawową wiedzę, mieli za zadanie dokumentować otaczającą ich rzeczywistość przy pomocy fotografii. Tematy zdjęć mogły wypływać od nich
samych („Raz, dwa, trzy…”) lub zostać wskazane przez organizatorów projektu w formie fotograficznych zadań, np. poprzez narzucenie przedmiotu fotografii: „dom”, „tęsknota” itp. („Nowi Warszawiacy/
Nowe Warszawianki”). Stworzone w ten sposób zdjęcia były następnie selekcjonowane, a oba projekty
kończyły się organizacją wystawy fotograficznej, na której zwiedzający mogli spojrzeć na codzienne
życie uchodźców widziane ich oczami.

Metody wizualne i fotograficzne
Wykorzystanie metod wizualnych i fotograficznych znane jest m.in. w etnografii i antropologii oraz w badaniach dzieci i młodzieży.1 Zastosowanie zdjęć jako formy ekspresji pozwala na pokazanie tego, co
trudno jest wyrazić za pomocą słów lub pisma. Tematy tabu, instytucje zamknięte i niedostępne dla
osób z zewnątrz, bariery kulturowe i językowe to sytuacje, w których coraz częściej może nam pomóc język wizualny. Projektowanie działań edukacyjnych, ewaluacyjnych, ćwiczeń, warsztatów i zajęć,
podczas których uczestnicy i uczestniczki samodzielnie wykonują zdjęcia, obrazy czy filmy, pozwala na
pracę ponad wieloma dotychczasowymi barierami. Tworzone przez uczestników i uczestniczki zdjęcia,
obrazy czy filmy mogą dotyczyć poszczególnych tematów (codzienności, rodziny). Mogą pokazywać
nam wybraną przestrzeń (mój dom, przyjazne i nieprzyjazne miejsca w nowym mieście), mogą również wyrażać uczucia i rzeczy dla nich istotne, o których trudno jest im mówić (życie z chorobą, samotność w ośrodku). Planowanie ćwiczeń, warsztatów i działań edukacyjnych, podczas których uczestnicy
i uczestniczki samodzielnie robią zdjęcia lub tworzą filmy, pozwala ponadto na zaangażowanie uczestników w proces edukacyjny, zamiast skazywać ich na bierny odbiór wykładanych treści.
Johnson, G., Pfister, A., Vindrola-Padros, C. (2012). Drawings, photos, and performances: Using visual methods with children. Visual
Anthropology Review, 28, 165–179.
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ZAŁĄCZNIK 1
WSTĘPNA OCENA UMIEJĘTNOŚCI
I WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ
MOBILNYCH I INTERNETU
Instytucja partnerska:...............................................................................................
Tytuł warsztatu:.........................................................................................................

1.

Czy masz swoje własne urządzenie mobilne? (telefon, laptop,
inne)
(zapytaj)

2.

Jakich aplikacji (albo innych
narzędzi digitalowych) używasz
(albo jakie posiadasz)?
(zapytaj)

3.

Czy mógłbyś/mogłabyś pokazać
mi w aplikacji (bądź innym narzędziu digital, z którego korzystasz),
w jaki sposób się nim posługujesz
(co właściwie na nim robisz)?
(migranci pokazują na swoich urządzeniach)

4.

Do czego wykorzystujesz aplikacje?
(do wspólnej analizy na froncie nauczyciel/trener – migranci)

a. Komunikacja:

b. Wyrzukiwanie informacji:

c. Tworzenie treści:

d. Współpraca:

e. Bezpieczeństwo (własne):
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ZAŁĄCZNIK 2
„TYTUŁ WARSZTATU” (nr. XX)
OGÓLNE ZAŁOŻENIA:
Tytuł
Krótkie streszczenie

Grupa docelowa
(wielkość/ wiek/ znajomość języka
polskiego/ poziom kompetencji cyfrowych i medialnych)
Wymagany czas

Forma warsztatu
(niezależny warsztat, praca projektowa, włączenie w dotychczasowe
zajęcia)
Przestrzeń
(ustawienie i wymagania, połączenie
z Internetem itp.)
Tematy poruszane podczas
warsztatu
Narzędzia
(Hardware, Software, aplikacje, inne)
Inne
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CELE:
1. ....................................................................................................................................................................................................................
2.	....................................................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................................................

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE:

Zapisz, jakie umiejętności językowe zostaną rozwinięte podczas zajęć.
1. ....................................................................................................................................................................................................................
2.	....................................................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................................................

ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI MEDIALNE I CYFROWE:

Zapisz, jakie umiejętności medialne i cyfrowe zostaną rozwinięte podczas zajęć.
1. ....................................................................................................................................................................................................................
2.	....................................................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................................................
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Opis krok po kroku:
Step 1:
Czas

Opis
ćwiczenia

Rozwijane kompetencje cyfrowe,
medialne i językowe

Cel
ćwiczenia

Materiały

Uwagi
i komentarze

Step 2:
Czas

Opis
ćwiczenia

Rozwijane kompetencje cyfrowe,
medialne i językowe

Cel
ćwiczenia

Materiały

Uwagi
i komentarze

Step 3:
Czas

Opis
ćwiczenia

Rozwijane kompetencje cyfrowe,
medialne i językowe
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Cel
ćwiczenia

Materiały

Uwagi
i komentarze

Step 4:
Czas

Opis
ćwiczenia

Rozwijane kompetencje cyfrowe,
medialne i językowe

Cel
ćwiczenia

Materiały

Uwagi
i komentarze

Step xx:
Czas

Opis
ćwiczenia

Rozwijane kompetencje cyfrowe,
medialne i językowe

Cel
ćwiczenia

Materiały

Uwagi
i komentarze
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