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1. Internet – kopania wiedzy. Krytyczny użytkownik internetu (8 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☐ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☒  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☒ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☐ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☒ świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☐ mała grupa (do 8 osób)
☒ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener 
realizuje program)

Przetwarzanie informacji i dostęp do niej odgrywają w dzisiejszym 
świecie znacznie większą rolę, niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie 
zasadnicza większość procesu uzyskiwania informacji została 
przeniesiona w sferę mediów elektronicznych. Internet odgrywa tutaj 
rolę trudną do przecenienia. Umiejętność pozyskiwania potrzebnych 
informacji, zwłaszcza w obliczu faktu, że ich ilość rośnie w tempie 
wykładniczym, staje się umiejętnością niezwykle istotną. Połączona 
z umiejętnością krytycznego spojrzenia na źródła i jakość uzyskiwanych 
danych, staje się jedną z podstawowych umiejętności funkcjonowania 
w nowoczesnym społeczeństwie. O ile proste wyszukiwanie informacji 
zasadniczo jest umiejętnością posiadaną przez użytkowników internetu, 
to pogłębione wiadomości w zakresie ich uzyskiwania i rozumienie 
w jaki sposób są one dostarczane daje użytkownikowi zupełnie nowe 
pole świadomego i twórczego ich wykorzystania. Program ma na celu:
1) Podniesienie świadomości i poziomu wiedzy w kontekście 

zagadnień związanych z przyrostem informacji i szybkością jej 
propagacji we współczesnej kulturze

2) Zaznajomienie uczestnika z miejscami uzyskiwania informacji 
i mechanizmami kryjącymi się za dostępem do niej

3) Podniesienie kompetencji w zakresie kompetencji krytycznego 
uzyskiwania informacji i twórczego jej wykorzystania

PROGRAMY WARSZTATÓW Z ZAKRESU 
SAMOROZWOJU OSÓB DOROSŁYCH, EDUKACJI 
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
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Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

W efekcie realizacji programu uczestnik:
Będzie posiadał wzbogaconą wiedzę o podstawowych zagadnieniach 
związanych z powstawaniem propagacją wiedzy we współczesnym 
społeczeństwie
1) Potrafił klasyfikować i wybierać w sposób świadomy źródła 

uzyskiwania informacji 
2) Będzie świadomy mechanizmów dostarczania informacji
3) Uzyska umiejętność krytycznego i twórczego podejścia 

do uzyskiwania informacji oraz radzenia sobie w sytuacjach 
uzyskiwania informacji sprzecznych, nierzetelnych etc.

Uwagi Warsztaty mają charakter interaktywny i twórczy, w zamierzeniach 
wykorzystując aktywności uczestników, także stymulując ich 
umiejętności twórczego wykorzystania nabytych umiejętności.

5) Czas realizacji programu: 
8 godzin (4 spotkania po 2 godziny lub 2 spotkania po 4 godziny)

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
 Stanowiska komputerowe (oparte o  systemy operacyjne Windows lub Linux) z  dostępem 
do internetu, wyposażone w przeglądarki www (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft 
Edge lub analogiczne), rzutnik multimedialny i ekran, kartki papieru, pisaki

7) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
Mini wykład interaktywny, praca indywidualna lub w małych grupach, pytania i odpowiedzi

8) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) Przygotowanie wyjaśnienia mechanizmów dostarczania informacji w wyszukiwarkach in-

ternetowych (Google, Bing, etc.), ich zróżnicowania, roli pozycjonowania wyników i sper-
sonifikowanej reklamy

b) Przygotowanie kilku przykładów, kiedy wyszukiwanie informacji może okazać się wprowa-
dzające w błąd

c) Wyjaśnienie w  jaki sposób pod kątem odbiorcy konstruowane są strony internetowe 
i w jaki sposób umieszczane są na nich poszczególne treści i w jaki sposób są one wyko-
rzystywane przez reklamodawców etc.

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):
Kurs jest jednorodny, składa się z jednego cyklu spotkań mających na celu zaznajomienie uczest-

ników z problematyką oraz praktyczne zastosowanie przyswojonych przez uczestników treści.

Czas realizacji programu i harmonogram: 8 godzin: 4 spotkania po 2 godziny lub forma blokowa: 
2 razy po 4 godziny
Optymalna liczba osób: do 16 osób, możliwość konsultacji indywidualnych

Główne zagadnienia:
• Problem ilości informacji i szybkość jej propagacji w społeczeństwie
• Korzystanie z wyszukiwarek, pozycjonowanie wyników, analiza rezultatów, zagadnienia 

związane ze spersonifikowanymi reklamami i treściami
• Krytyczne zestawianie informacji, analiza źródeł, korzystanie z dostępnych narzędzi 

z zakresu ochrony prywatności oraz gromadzenia i organizacji uzyskanych informacji



9) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy Poznanie podstawowych i zaawansowanych technik wyszukiwania informacji
yy Umiejętność krytycznego pozyskiwania i opracowywania potrzebnych informacji
yy Poznanie mechanizmów dostarczania informacji i  podstawowych zagadnień związanych 
z ochroną prywatności oraz swobodnym dostępem do danych
yy Doskonalenie kompetencji informatycznych w zakresie pozyskiwania i organizacji informacji 
w oparciu o narzędzia dostępne dla systemów Windows i Linux (wykorzystanie ogólnodo-
stępnego oprogramowania) 

10) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Systemy operacyjne Windows i Linux
yy Aplikacje: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge (lub alternatywne przeglądarki) 
wraz z odpowiednimi rozszerzeniami (Adblock Plus, uBlock, NoScript lub analogiczne), apli-
kacje lub rozszerzenia pozwalające na gromadzenie i organizację informacji (OneNote, Ever-
note etc.)
yy Materiały umieszczone w internecie (filmy, artykuły), dotyczące zagadnień związanych z za-
gadnieniami wyszukiwania, gromadzenia i  organizowania informacji oraz ich krytycznego 
opracowywania
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2.  Gdy dziecko „wie więcej” ode mnie. Krytyczny użytkownik internetu II  
(6 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☐ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☒  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☒ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☐ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☒ świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☒ mała grupa (do 8 osób)
☐ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener realizuje 
program)

Umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny pozyskanych 
informacji stanowi jeden podstawowych elementów 
funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Rodzice 
jednak, zwykle boleśnie przekonują się, że dzieci znacznie szybciej 
docierają do informacji, z których korzystają niekoniecznie 
w sposób sprzyjający rozwojowi relacji interpersonalnych 
wewnątrz rodziny. Jako krytyczny użytkownik internetu rodzic 
może wejść jednak w konstruktywny dialog z dziećmi, rozwijając 
w ten sposób zarówno ich jak własne umiejętności i kompetencje 
w zakresie funkcjonowania w ramach społeczeństwa 
informacyjnego. 
1) Uzyskanie przez uczestnika wiedzy o różnicach 

w funkcjonowaniu w społeczeństwie informacyjnym różnych 
pokoleń

2) Wskazanie możliwości krytycznej oceny ewentualnych sytuacji 
konfliktowych

3) Wskazanie i zapoznanie uczestników z możliwością dialogu 
międzypokoleniowego (model digital natives/immigrants lub 
digital visitors/residents) w odniesieniu do funkcjonowania 
w społeczeństwie informacyjnym

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

W ramach programu uczestnik ma szansę nabycia wiedzy 
i umiejętności, które pozwolą mu:
1) Oceniać różnicę w sposobach funkcjonowania 

w społeczeństwie informacyjnym u siebie i innych (młodszych 
lub starszych) pokoleń (w ramach modelu digital inhabitants/
immigrants lub digital visitors/residents)

2) Krytycznie spojrzeć na sytuacje konfliktowe zaistniałe 
w kontekście funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym 
i zdystansować się do nich
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3) Posiadać świadomość tego, że nie wie i nie musi wiedzieć 
(i dogłębnie rozumieć) wszystkiego, jednakże zawsze może 
wspólnymi siłami z innymi dowiedzieć się znacznie więcej 
(nawet jeśli będzie to współpraca z młodszym pokoleniem), 
i wiedzę jak to można zrobić

Uwagi

5) Czas realizacji programu: 
6 godzin (2 razy po 3 godziny lub 3 razy po 2 godziny)

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
7) Stanowiska komputerowe (oparte o systemy operacyjne Windows lub Linux) z dostępem do in-

ternetu, wyposażone w przeglądarki www (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub 
analogiczne), rzutnik multimedialny i ekran, kartki papieru, pisaki

8) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
Mini wykład interaktywny, praca indywidualna lub w małych grupach, pytania i odpowiedzi

9) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) Przygotowanie wyjaśnienia podstawowych pojęć, zwłaszcza określenia sposobu funkcjo-

nowania w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji i uczenia się w kontekście 
różnic pokoleniowych (model digital natives/immigrants lub digital visitors/residents) 

b) Przygotowanie kilku przykładów możliwych sytuacji konfliktowych i metod ich rozwiązy-
wania w oparciu o wiedzę i umiejętności wprowadzone w ramach programu.

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

Czas realizacji programu i harmonogram: 6 godzin (2 razy po 3 godziny lub 3 razy po 2 godziny)
Możliwość konsultacji indywidualnych

Główne zagadnienia:
• Problematyka zróżnicowania w sposobie funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym 

(digital natives/immigrants lub digital visitors/residents)
•  Wady i zalety obu stron
• Dla digital visitors/immigrants: rozwój kompetencji w zakresie dostępu do informacji i jej 

krytycznej oceny i wykorzystania przy uwzględnieniu zalet przynależności to tej grupy
• Zagadnienia rozwoju umiejętności wzajemnej współpracy i dialogu

10) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy świadomość i wiedza na temat możliwych międzypokoleniowych różnic w zakresie funkcjo-
nowania w społeczeństwie informacyjnym
yy świadomość własnych ograniczeń ale też własnych umiejętności i zalet w zakresie funkcjo-
nowania w społeczeństwie informacyjnym
yy Pogłębione rozumienie problemów międzypokoleniowej komunikacji w kontekście społe-
czeństwa informacyjnego
yy Umiejętność wejścia w dialog międzypokoleniowy, współpracy, uczenia się i poszerzania 
swoich kompetencji w zakresie funkcjonowania wewnątrz społeczeństwa informacyjnego 



poprzez umiejętność wykorzystania także własnego doświadczenia i wiedzy w pozyskiwa-
niu danych i umiejętności ich krytycznej oceny i wykorzystania

11) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Systemy operacyjne Windows i Linux
yy Aplikacje: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge (lub alternatywne przeglądar-
ki) wraz z odpowiednimi rozszerzeniami (Adblock Plus, uBlock, NoScript lub analogiczne), 
aplikacje lub rozszerzenia pozwalające na gromadzenie i organizację informacji (OneNote, 
Evernote etc.)
yy Materiały umieszczone w internecie (filmy, artykuły), dotyczące zagadnień związanych z za-
gadnieniami wyszukiwania, gromadzenia i organizowania informacji oraz ich krytycznego 
opracowywania oraz funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym
yy Sawiński, J.P., Neurodydaktyka – moda czy potrzeba?, „Kierowanie szkołą” 2005, nr 7/8
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3. Historia w dobie internetu (6 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☒ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☒ Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☒ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☐ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☒ świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☒ mała grupa (do 8 osób)
☐ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener 
realizuje program)

W dobie postępującej cyfryzacji panuje przekonanie, że ekspansja 
internetu i stopniowe przekształcanie się społeczeństwa 
w społeczeństwo informacyjne nie sprzyja rozwijaniu zainteresowań 
w zakresie przedmiotów humanistycznych. Celem dydaktycznym 
niniejszego programu jest zapoznanie osób zainteresowanych 
rozwijaniem swoich humanistycznych zainteresowań, zwłaszcza 
w zakresie nauk historycznych. W ramach programu:
1) Uczestnik zostaje zaznajomiony z krytycznymi metodami 

pozyskiwania informacji
2) Zostaje wprowadzony w podstawowe narzędzia organizacji 

pozyskanych informacji i ich przetwarzania
3) Uczestnik ma poznać zasady korzystania z cyfrowych zasobów 

historycznych, nabywa znajomości ich przeszukiwania 
i odnajdowania tych, które służą jego zainteresowaniom 

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

1) Uczestnik będzie potrafił w sposób krytyczny uzyskiwać potrzebne 
informacje, organizować je przy pomocy dostępnych narzędzi, 
oceniać pod kątem przydatności do rozwoju swoich zainteresowań

2) Uczestnik nabędzie znajomość i umiejętność poruszania się 
po miejscach uzyskiwania specjalistycznych informacji i treści 
zagregowanych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk historycznych 
(z możliwym szczególnym zainteresowaniem historią lokalną)

3) Będzie potrafił przeszukiwać je w sposób kreatywny, mając 
możliwość dzielenia się swoimi osiągnięciami przy pomocy 
dostępnych środków (poprzez wykorzystanie np. mediów 
społecznościowych)

4) Uczestnik zdobędzie umiejętność samodzielnego poszerzania 
horyzontów swoich zainteresowań oraz rozszerzania posiadanej 
wiedzy

Uwagi
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5) Czas realizacji programu:
6 godzin (2 spotkania po 3 godziny)

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
7) Stanowiska komputerowe (oparte o systemy operacyjne Windows lub Linux) z dostępem do in-

ternetu, wyposażone w przeglądarki www (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub 
analogiczne), rzutnik multimedialny i ekran, kartki papieru, pisaki

8) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
Mini wykład interaktywny, praca indywidualna lub w małych grupach (wykorzystanie burzy 

mózgów), pytania i odpowiedzi
9) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) Bazę danych dotyczących internetowych miejsc pozyskiwania informacji (zwłaszcza w za-

kresie historii), bibliotek cyfrowych, katalogów bibliotecznych 
b) Wprowadzenie do wykorzystywania w/w źródeł
c) Przygotowanie przykładów uzyskiwania danych będących przedmiotem zainteresowania 

i twórczego ich rozszerzenia

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

Czas realizacji programu i harmonogram: 6 godzin: 2 spotkania po 3 godziny
Optymalna liczba osób: do 8 osób, możliwość konsultacji indywidualnych

Główne zagadnienia:
• Cyfryzacja i dostęp do danych, bibliotek i innych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem 

nauk historycznych (i humanistycznych)
• Organizacja uzyskanych informacji i ich twórcza prezentacja przy pomocy różnych mediów 

(w tym mediów społecznościowych)
• Możliwości poszerzania i weryfikacji wiedzy w ramach zainteresowań naukami 

humanistycznymi, przy pomocy współczesnych środków przetwarzania informacji
• Zapoznanie uczestników z dostępnymi agregatorami treści związanych z kulturą (w tym 

z rezultatami programu Kultura+)
Dodatkowo, w ramach zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania owoców pracy 
w małych zespołach przy pomocy krótkich wystąpień. W ich ramach będą proszeni m.in. 
o przedstawienie swoich metod eksplorowania interesujących ich zagadnień.

10) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy Poszerzenie wiadomości o  cyfryzacji, jej wykorzystaniu w  naukach humanistycznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk historycznych
yy Opanowanie podstawowych narzędzi przeszukiwania i organizacji danych
yy Pogłębienie wiedzy o możliwościach eksploatowania takich źródeł jak katalogi bibliotek, bi-
blioteki cyfrowe i inne miejsca uzyskiwania informacji
yy Umiejętność twórczej prezentacji uzyskanych rezultatów

11) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Systemy operacyjne Windows i Linux
yy Aplikacje: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge (lub alternatywne przeglądarki) 
wraz z odpowiednimi rozszerzeniami (Adblock Plus, uBlock, NoScript lub analogiczne), apli-
kacje lub rozszerzenia pozwalające na gromadzenie i organizację informacji (OneNote, Ever-
note etc.), rozszerzenia umożliwiające przeglądanie online plików pdf i djvu
yy Dostępne online materiały dotyczące problematyki cyfryzacji i zastosowania narzędzi infor-
matycznych w ramach nauk humanistycznych.
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4. O popularnonaukowych bzdurach (6 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☒ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☒  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☒ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☐ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☒ świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☐ mała grupa (do 8 osób)
☒ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener realizuje 
program)

Nauka we współczesnej, rozumianej kulturze odgrywa rolę trudną 
do przecenienia. Niemniej, rezultaty badań często ze względu 
na ich stopień zaawansowania, dla przeciętnego człowieka 
pozostają tajemnicą. Stąd niepoślednia rola procesu popularyzacji 
nauki. Ze względu na upowszechnienie się technik przetwarzania 
informacji oraz możliwość czerpania informacji niemalże u źródła, 
częstokroć brakuje przejścia przez to stadium dobrej popularyzacji. 
To powoduje niejednokrotnie pojęciowy zamęt i wytworzenie 
zupełnie fałszywego obrazu świata. Dynamikę tego niekorzystnego 
procesu bardzo zwiększają współczesne środki przekazu 
informacji, powodując bardzo szybkie rozprzestrzenianie się treści. 
Sytuację pogarsza ponadto gigantyczna ilość produkowanych 
i rozprzestrzenianych treści. świadomość tych procesów oraz 
możliwość krytycznej oceny treści oraz wykorzystanie do tego 
celu internetu i ogólnodostępnych narzędzi staje się w takiej 
sytuacji bardzo znaczącą pomocą w coraz lepszym funkcjonowaniu 
w społeczeństwie informacyjnym. 
Celem programu jest:
1) Pogłębienie świadomości problematyki propagacji treści 

popularnonaukowych i ich roli w kształtowaniu światopoglądu
2) Krytyczna ocena dostępnych treści dostępnych w kulturze 

masowej zwłaszcza w popularnonaukowym aspekcie
3) Rozwinięcie umiejętności krytycznej lektury dostarczanych treści

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

1) Posiądzie umiejętności krytycznej lektury źródeł
2) Krytycznie oceniać treści dostarczane przez autorów literatury 

popularnonaukowej, doceniając zarówno mocne jak i słabe stro-
ny konkretnych pozycji, zarówno jeśli chodzi o  pozycje książko-
we jak i inne źródła, zwłaszcza media elektroniczne (w tym media 
społecznościowe)
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3) Nabędzie wiedzę dotyczącą mechanizmów propagacji treści 
we współczesnej kulturze 

4) Nabędzie wiedzę co do polskiego dziedzictwa w zakresie po-
pularyzacji treści dostarczanych przez naukę

5) Będzie potrafił twórczo wykorzystać nabytą wiedzę w funk-
cjonowaniu w ramach społeczeństwa informacyjnego, m.in. 
przez wykorzystywanie mediów społecznościowych.

Uwagi

6) Czas realizacji programu:
6 godzin (2 spotkania po 3 godziny)

7) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
 Stanowiska komputerowe (oparte o  systemy operacyjne Windows lub Linux) z  dostępem 
do internetu, wyposażone w przeglądarki www (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft 
Edge lub analogiczne), rzutnik multimedialny i ekran, kartki papieru, pisaki

8) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
9)  Mini wykład interaktywny, praca indywidualna lub w małych grupach, pytania i odpowiedzi, 

dyskusja wewnątrz małej grupy dotycząca zadanego tekstu i próba jego oceny
10) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) Informacje dotyczące dobrych praktyk przy czytaniu lektur popularnonaukowych
b) Opracować wprowadzenie tematyki zadania literatury popularnonaukowej
c) Przedstawić kilka przykładów pozycji popularnonaukowych zarówno wartych zapoznania 

się z nimi, jak i nie spełniających swej deklarowanej funkcji
d) Opracować przykłady dotyczące polskich osiągnięć z zakresu popularyzacji nauki 

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

Czas realizacji programu i harmonogram: 6 godzin (2 spotkania po 3 godziny)
Optymalna liczba osób: grupa do 16 osób

Główne zagadnienia:
• Propagacja treści we współczesny społeczeństwie informacyjnym
• Krytyczna lektura tekstów ze szczególnym uwzględnieniem treści popularnonaukowych 

i charakterystyki źródeł (książka, artykuł, media społecznościowe, etc.)
• Umiejętność oceny przedstawianych treści i ich wykorzystania w funkcjonowaniu 

w społeczeństwie informacyjnym
• Dzielenie się poznanymi treściami w sposób twórczy, także przez wykorzystanie mediów 

społecznościowych
• Polskie dziedzictwo w zakresie popularyzacji nauki

10) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy Rozszerzenie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej
yy Nabycie umiejętności krytycznej lektury tekstów popularnonaukowych
yy Pogłębienie wiedzy dotyczącej propagacji treści w społeczeństwie informacyjnym



yy Pogłębienie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz umiejętnego i krytycznego wyko-
rzystania technologii społeczeństwa informacyjnego
yy Nabycie wiedzy dotyczącej polskiej literatury i osiągnięć w zakresie popularyzacji nauki

11) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Systemy operacyjne Windows i Linux
yy Aplikacje: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge (lub alternatywne przeglądarki)
yy Przykłady pozycji książkowych związanych o tematyce popularnonaukowej, np.:
Hawking S., Krótka historia czasu, Zysk i S-ka
a) Penrose R., Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN
b) Baggott J., Masa. Od greckich atomów do pól kwantowych, Prószyński i S-ka, 2018
c) Infeld, L., Nowe drogi nauki. Promieniowanie i materia, Wiedza Powszechna, 1957
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5. Media społecznościowe – co to za zwierzę (6 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☒ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☒  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☒ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☐ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☒ świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☒ mała grupa (do 8 osób)
☐ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener 
realizuje program)

We współczesnym funkcjonowaniu społeczeństwa informacyjnego 
olbrzymią rolę odgrywają media społecznościowe. Mają one 
niezwykłą siłę oddziaływania, wpływają na wiele aspektów 
przepływu informacji – zarówno ich generowania, jak i sposobu 
odbioru i wykorzystania. Stąd świadome funkcjonowanie wewnątrz 
społeczeństwa informacyjnego wymaga znajomości tej tematyki, 
także w odniesieniu do możliwych konsekwencji propagacji treści 
przez media społecznościowe.
1) Zapoznanie uczestników z mediami społecznościowymi, 

zasadami ich działania, charakterystyką i zjawiskami kulturowymi 
związanymi z nimi (flashmob, etc.)

2) Uświadomienie rola informacji spersonifikowanej i możliwości jej 
oddziaływania

3) Charakterystyka treści dostarczanych przez poszczególne media
4) Rozwinięcie umiejętności krytycznego uzyskiwania informacji 

z mediów społecznościowych
5) Rozwinięcie umiejętności twórczego dzielenia się treściami przy 

wykorzystaniu mediów społecznościowych

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

Przez uczestnictwo w warsztatach uczestnik będzie:
1) Posiadał wiedzę dotyczącą działania mediów społecznościowych 

i charakterystyki przedstawianych przez nich treści
2) Posiadał umiejętność krytycznej oceny treści dostarczanych 

przez media społecznościowe
3) Posiadał rozszerzoną wiedzę na temat możliwych konsekwencji 

propagacji informacji przez media społecznościowe
4) Umiał twórczo dzielić się treściami poprzez media 

społecznościowe

Uwagi
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5) Czas realizacji programu:
6 godzin (2 spotkania po 3 godziny)

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
7) Stanowiska komputerowe (oparte o systemy operacyjne Windows lub Linux) z dostępem do in-

ternetu, wyposażone w przeglądarki www (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub 
analogiczne), rzutnik multimedialny i ekran, kartki papieru, pisaki

8) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
 Mini wykład interaktywny, praca indywidualna lub w małych grupach, pytania i odpowiedzi, 
burza mózgów

9) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) Podstawowe informacje na  temat funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego oraz 

mediów społecznościowych, charakterystyki ich poszczególnych przykładów i  sposobu 
przetwarzania i propagacji informacji przez nie

b) Przykłady najbardziej wpływowych mediów społecznościowych, wraz z uwzględnieniem 
zmian charakterystyki ich użytkowników i treści

c) Przykłady oddziaływania mediów społecznościowych na  funkcjonowanie społeczeństw 
(np. wpływ tych mediów na wybory prezydenckie w USA w roku 2016)

d) Przykłady różnych praktyk zarządzania informacją i  jej przetwarzania przez media spo-
łecznościowe

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

Czas realizacji programu i harmonogram: 6 godzin: 2 spotkania po 3 godziny

Główne zagadnienia:
• Media społecznościowe, ich typy, sposoby pozyskiwania, przetwarzania i propagacji 

informacji na przykładzie najbardziej popularnych i posiadających największe oddziaływanie
• Zjawiska z nimi związane (np. flashmob)
• Ewolucja charakterystyki użytkowników i recepcji przez nich treści propagowanych przez 

media społecznościowe
• Krytyczna ocena treści dostarczanych przez media społecznościowe
• Niektóre praktyki dotyczące pozyskiwania i przetwarzania informacji w zakresie mediów 

społecznościowych
• Przykłady oddziaływania mediów społecznościowych na funkcjonowanie społeczeństw 
• Twórcze wykorzystanie mediów w celu dzielenia się treściami i konstruktywny wkład 

w funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego

10) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy Znaczące pogłębienie kompetencji społecznych i obywatelskich, rozszerzenie świadomości 
i ekspresji kulturowej
yy Wiedza dotycząca funkcjonowania mediów społecznościowych, pozyskiwania przez nie, 
przetwarzania i propagacji informacji
yy Umiejętność krytycznej oceny treści dostarczanych przez media społecznościowe
yy Rozszerzenie umiejętności korzystania z mediów społecznościowych, uywania do prezenta-
cji treści przy pogłębionej wiedzy dotyczącej charakterystyki każdego z nich.

11) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Systemy operacyjne Windows i Linux



yy Aplikacje: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge (lub alternatywne przeglądarki)
yy Ogólnodostępne materiały online dotyczące zagadnień związanych z  mediami społeczno-
ściowymi, ich charakterystyką, zmianami profilu użytkowników oraz przykładami: a) zjawisk 
z nimi związanym (np. flashmob), b) siły ich oddziaływania (np. wybory prezydenckie w USA 
w 2016 roku)



18

6. Chmura i jej zastosowania (6 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☐ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☒  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☒ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☒ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☐ świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☒ mała grupa (do 8 osób)
☐ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener 
realizuje program)

W ramach społeczeństwa informacyjnego coraz większą rolę 
odgrywa tzw. cloud computing. Przetwarzanie informacji w chmurze 
ma nie tylko na celu ich gromadzenie, ale także możliwość 
przetwarzania w dowolnym miejscu i czasie w oparciu o architekturę 
klient-serwer. W historii IT jest to ciekawy powrót do pierwotnej idei 
dostępu do centrów obliczeniowych poprzez końcówki (terminale). 
Jednak w obecnej wersji wpływa to także na możliwości pracy oraz 
zmianę modelu dostępu do usług i danych z modelu standalone 
na model online/saas (software as service). Niesie to ze sobą znaczące 
zmiany funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, także 
w odniesieniu do pracy zarobkowej. Celem programu jest
1) Uświadomienie uczestników o rosnącej roli obliczeń w chmurze 

i modelu saas oraz charakterystyki ich funkcjonowania
2) Prezentacja wybranych aplikacji i ich obsługa na przykładzie 

narzędzi dostarczanych przez firmę Google
3) Uzyskanie wiedzy na temat saas – wersji bezpłatnych 

i komercyjnych

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

W ramach programu uczestnik:
1) Zdobędzie wiedzę na temat saas i obliczeń w chmurze
2) Będzie potrafił sprecyzować swoje potrzeby w odniesieniu 

do takiego modelu 
3) Będzie potrafił wykorzystać narzędzie dostarczane przez twórców 

saas i przetwarzać dane przy ich pomocy
4) Uzyska wiedzę i umiejętności potrzebne do zdalnej pracy w grupie 

przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi przetwarzania danych 
w chmurze

Uwagi
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5) Czas realizacji programu:
6 godzin (2 spotkania po 3 godziny)

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
 Stanowiska komputerowe (oparte o  systemy operacyjne Windows lub Linux) z  dostępem 
do internetu, wyposażone w przeglądarki www (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft 
Edge lub analogiczne), rzutnik multimedialny i ekran, kartki papieru, pisaki

7) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
 Mini wykład interaktywny, prezentacja, praca indywidualna lub w małych grupach, pytania 
i odpowiedzi

8) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) Wyjaśnienie co to są obliczenia w chmurze, model standalone, model online, model saas, 

różnicy między modelami udostępnianych usług (bezpłatne lub komercyjne)
b) Przygotować krótkie wprowadzenie z zakresu historii dostępu do przetwarzania informa-

cji (jako ciekawostkę), np. w oparciu o dostęp do komputerów typu mainframe, etc.
c) Przygotować kilka przykładów i  zadań do  wykonania w  ramach przetwarzania danych 

w chmurze, zarówno dla indywidualnego użytkownika, jak i dla pracy w grupie

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

Czas realizacji programu i harmonogram: 6 godzin: 2 spotkania po 3 godziny
Optymalna liczba osób: do 8 osób, możliwość konsultacji indywidualnych

Główne zagadnienia:
• Krótka historia dostępu do centrów przetwarzania informacji
• Przetwarzanie danych w chmurze i jego charakterystyka i wykorzystanie do potrzeb 

indywidualnych i zawodowych
• Modele oprogramowania standalone, online i saas – różnice między nimi, ich zalety i wady, 

charakterystyka działa i licencjonowania
• Obsługa przetwarzania danych w chmurze na przykładzie ogólnodostępnych narzędzi 

dostarczanych przez Google
• Możliwość pracy indywidualnej i zespołowej
• Twórcze wykorzystanie możliwości stwarzanych przez obliczenia w chmurze

10) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy Rozszerzenie kompetencji uczenia się
yy Uzyskanie narzędzi, które pozwalają wzmocnić poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości
yy Znacząco pogłębi kompetencje informatycznym w zakresie umiejętnego, krytycznego wy-
korzystywania technologii społeczeństwa informacyjnego
yy Posiądzie podstawową wiedzę dotyczącą cloud computingu, modeli saas i zdalnego przetwa-
rzania informacji, także ich charakterystyki i możliwego zastosowania w pracy zawodowej 
yy Będzie miał świadomość konsekwencji cloud computingu dla jego funkcjonowania w ra-
mach społeczeństwa informacyjnego

11) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Systemy operacyjne Windows i Linux
yy Aplikacje: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge (lub alternatywne przeglądarki)
yy Ogólnodostępne materiały online dotyczące przetwarzania danych w  chmurze, modelu 
saas
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7. Dzieło sztuki na każdą okoliczność (6 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☒ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☒  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☒ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☐ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☒ świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☒ mała grupa (do 8 osób)
☐ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener realizuje 
program)

Kultura i sztuk stanowią ważny element funkcjonowania każdego 
człowieka, jego osobowości, niezależnie od tego, czy jest tego 
świadom, czy też nie. Jakkolwiek, szczególnie w dobie massmediów 
i inwazji cyfrowych środków przetwarzania informacji, wydaje się, 
że kultura masowa dominuje i ma największe znaczenie, to jednak 
niezmiennie kulturę wysoką niezmiennie uznaje się za najważniejszą 
część kultury symbolicznej danego społeczeństwa. Zwykle jej wpływ 
ujawnia się w najmniej spodziewanych miejscach. W społeczeństwie 
informacyjnym zrozumienie jej roli z jednej strony może zostać bardzo 
utrudnione, z innej zaś strony współczesne środki przetwarzania 
informacji umożliwiają swobodny dostęp do wytworów kultury 
wysokiej na niespotykaną dotychczas skalę, co daje możliwość 
znacznego ubogacania inspiracji i odnajdowania nowych bodźców 
do twórczego funkcjonowania dla każdego.
W ramach programu uczestnik
1) Uzyska świadomość wpływu kultury wysokiej 
2) Uzyska umiejętność wyszukiwania wytworów kultury wysokiej, 

jak również narzędzia krytycznej oceny wytworów kultury 
na poziomie podstawowym

3) Zapozna się z niektórymi, wybranymi utworami kultury wysokiej
4) Uzyska wiedzę o możliwościach zapoznawania się z kulturą 

wysoką, także przy użyciu środków przetwarzania informacji oraz 
mediów społecznościowych

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

Krytycznie oceniać wytwory kultury masowej
Wykorzystywać współczesne narzędzia przetwarzania informacji 
do krytycznego wyszukiwania informacji dotyczących kultury wysokiej
W sposób twórczy będzie potrafił używać uzyskane treści 
do osobistego rozwoju i dzielenia się nimi z innymi, np. przy użyciu 
mediów społecznościowych
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Uwagi W ramach programu przewidziana jest możliwość prezentacji przez 
uczestników (indywidualnie lub w ramach mały grup) rezultatów ich 
poszukiwań, przemyśleń dotyczących poruszanych zagadnień.

5) Czas realizacji programu:
6 godzin (2 spotkania po 3 godziny)

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
7) Stanowiska komputerowe (oparte o systemy operacyjne Windows lub Linux) z dostępem do in-

ternetu, wyposażone w przeglądarki www (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub 
analogiczne), rzutnik multimedialny i ekran, dobrej jakości system nagłośnienia, kartki papieru, 
pisaki

8) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
 Mini wykład interaktywny, praca indywidualna lub w małych, dyskusje w małych grupach, 
pytania i odpowiedzi, prezentacje, krótkie wystąpienia uczestników

9) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) Krótkie wprowadzenie do  podstawowych zagadnień z  zakresu antropologii i  estetyki 

(z  możliwym uwzględnieniem elementów kulturoznawstwa), wyjaśnienie pojęć kultury 
wysokiej, kultury narodowej, kultury symbolicznej

b) Przykłady wpływu kultury wysokiej na kulturę masową, ale także ich sprzężeń, także tych 
nieoczekiwanych

c) Wybór kilku przykładów kultury wysokiej, współczesnej lub nie, które mogą stanowić cie-
kawą inspirację do przemyśleń, przewartościowań i pozytywnej inspiracji dla dzisiejszego 
człowieka funkcjonującego w społeczeństwie informacyjnym

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

Czas realizacji programu i harmonogram: 6 godzin (2 spotkania po 3 godziny)
Optymalna liczba osób: do 8 osób, możliwość konsultacji indywidualnych

Główne zagadnienia:
• Podstawowe elementy kultury, które wpływają na nasze funkcjonowanie (elementy 

antropologii, estetyki, kulturoznawstwa)
• Pojęcie kultury wysokiej, kultury narodowej, kultury symbolicznej
• Dostęp do wytworów kultury wysokiej w dobie społeczeństwa informacyjnego
• Krytyczny ogląd kultury masowej, interakcja między kulturą masową i kulturą wysoką
• Wykorzystanie wytworów kultury wysokiej do osobistego rozwoju i do dzielenia się jej 

treściami przy pomocy środków dostępnych w społeczeństwie informacyjnym (media 
społecznościowe, etc.)

10) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy Pogłębienie świadomości i ekspresji kulturowej
yy Umiejętność wykorzystania współczesnych narzędzi przetwarzania informacji do osobistego 
rozwoju przy wykorzystaniu wytworów kultury wysokiej
yy Znaczące rozwinięcie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez umiejętność przy-
swajania treści dostarczanych przez wytwory kultury wysokiej

11) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Systemy operacyjne Windows i Linux
yy Aplikacje: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge (lub alternatywne przeglądarki)
yy Materiały zawierające wytwory kultury wysokiej i wytwory kultury masowej, dostępne swo-
bodnie online
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8.  Web 2.0, Crowd computing, citizen science – ich wpływ na nasze 
funkcjonowanie (6 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☐ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☒  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☒ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☐ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☒ świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☐ mała grupa (do 8 osób)
☒ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener realizuje 
program)

Współczesne społeczeństwo informacyjne w dużej mierze opiera 
się o fenomen (czy też proces) określany mianem Web 2.0. 
Wytwory Web 2.0 spotkać można niemalże na każdym poziomie 
funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, jednakże niewiele 
osób zdaje sobie z tego sprawę, nie także twórczego podejścia 
do wykorzystania tego potencjału zarówno do rozwoju osobistego 
jak i twórczego wkładu w funkcjonowanie społeczeństwa. 
Podobnie, spore szanse widzi się także w nurtach crowd 
computingu oraz citizen science. Należałoby więc mieć krytyczny 
ogląd wspomnianych nurtów i zjawisk, dostrzegając ich potencjał 
oraz wady. Na tej podstawie można w sposób zdecydowanie 
bardziej świadomy i twórczy włączyć się w funkcjonowanie 
społeczeństwa informacyjnego.
W ramach programu uczestnik:
1) Uzyskuje podstawową wiedzę o Web 2.0, crowd computingu 

i citizen science, ich charakterystyce i oddziaływaniu
2) Ma posiadać umiejętność krytycznego spojrzenia 

na wpływ Web 2.0, crowd computingu i citizen science 
na funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

1) Umiejętność krytycznej oceny treści dostarczanych w ramach 
Web 2.0, crowd computingu i citizen science

2) Umiejętność twórczego włączenia się w udostępnianie 
rzetelnych treści wewnątrz społeczeństwa informacyjnego

3) Umiejętność samodzielnego rozwijania swoich kompetencji 
w zakresie zdobywania i zastosowania wiedzy w ramach 

Uwagi
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5) Czas realizacji programu:
6 godzin (2 spotkania po 3 godziny)

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
 Stanowiska komputerowe (oparte o  systemy operacyjne Windows lub Linux) z  dostępem 
do internetu, wyposażone w przeglądarki www (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft 
Edge lub analogiczne), rzutnik multimedialny i ekran, kartki papieru, pisaki

7) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
 Mini wykład interaktywny, prezentacja, praca indywidualna lub w małych grupach (w  tym 
wykorzystanie burzy mózgów), pytania i odpowiedzi

8) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) Krótka historia internetu i www 
b) Wyjaśnienie pojęć Web 1.0, Web 2.0, Crowd Computing, Citizen Science, Science 2.0 przy 

wyakcentowaniu aktywnej roli użytkownika w dostarczaniu treści, wyjaśnienie pojęć Open 
Source

c) Wyjaśnienie wad i zalet nowego modelu użytkowania sieci
d) Wyjaśnienie możliwości współtworzenia i aktywnej roli użytkownika poprzez przykłady

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

Czas realizacji programu i harmonogram: 6 godzin (2 spotkania po 3 godziny)
Optymalna liczba osób: do 16 osób, możliwość konsultacji indywidualnych

Głównie zagadnienia
• Przedstawienie historii przetwarzania treści w internecie w kontekście Web 1.0 
• Wprowadzenie pojęć Web 2.0 (oraz terminologii określającej pewne trendy 

w funkcjonowaniu przetwarzania treści w internecie), Crowd Computing, Citizen Science, 
Scince 2.0, wyjaśnienie idei za nimi stojących , ich charakterystyki, zalet i wad

• Wyjaśnienie różnic między Web 1.0 – tworzenie statycznych form przekazu treści, Web 2.0 – 
aktywnej współpracy przy tworzeniu treści przez użytkowników

• Wprowadzenie – przez dyskusję z uczestnikami o możliwym rozwoju sieci – pojęć: Web 3.0 
– przejście do sieci semantycznej (komunikujące się ze sobą strony i aplikacje internetowe, 
trend, który na razie z powodów technicznych nie jest dominujący), Web 4.0 – futurystyczna 
wizja włączenia ludzi jako elementów przetwarzających informacje w system globalny, 
integrujący maszyny i ludzi (sieć symbiotyczna)

• Wyjaśnienie, na czym polega aktywna rola użytkownika treści w zakresie Web 2.0
• Poruszenie możliwych kontrowersji i potencjalnych pozytywnych oraz negatywnych skutków 

Social Computing, wpływu także m.in. na niektóre zagadnienia ekonomiczne czy kulturowe, 
np. Crowdfunding, Crowdmedia

• Wprowadzenie uczestników do aktywnego, krytycznego i kreatywnego podejścia 
do przyswajania i tworzenia treści w ramach Web 2.0 i Social Computing

• Współpraca międzypokoleniowa w zakresie eksploatacji złożonych struktur dzisiejszego 
społeczeństwa informacyjnego

9) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy Znaczące pogłębienie świadomości i  ekspresji kulturowej w  kontekście Social Computing, 
Social Media i Web 2.0



yy Poszerzenie kompetencji społecznych i  obywatelskich oraz umiejętnego wykorzystywania 
technologii społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza związanych z Web 2.0
yy świadomość wad, zalet i oddziaływania omawianych nurtów na życie społeczne, ale też na in-
dywidualny rozwój uczestnika programu

10) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Systemy operacyjne Windows i Linux
yy Aplikacje: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge (lub alternatywne przeglądarki)
yy Dostępne online materiały dotyczące: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 i Web 4.0, Social Media, 
Social Computing, Crowd Computing, Citizen Scince
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9. Warsztaty pedagogiczne – bajkoterapia (9 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☒ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☐  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☐ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☐ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☒ Świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☒ indywidualne
☒ mała grupa (do 8 osób)
☐ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener realizuje 
program)

uświadomienie znaczenia komunikacji w życiu rodzinnym,
uświadomienie, na czym polegają międzyludzkie i psychiczne 
problemy małych dzieci,
wskazanie zasad efektywnego wspierania i pomocy najmłodszym.

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

uczestnik będzie potrafił zauważyć, że w życiu dziecka pojawił się 
problem,
uczestnik będzie potrafił odpowiednio zareagować na ów problem, 
dać dziecku wsparcie i pomóc w poradzeniu sobie z tą trudnością,
uczestnik uczy się, jak zapoznawać dziecko z jego własnymi 
emocjami (podstawa inteligencji emocjonalnej),
rozwija kompetencje w zakresie posługiwania się językiem 
ojczystym.

Uwagi projekt adresowany przede wszystkim do rodziców i dziadków, ale 
także do osób pracujących w przedszkolach lub po prostu osób 
opiekujących się dziećmi,
możliwe indywidualne konsultacje w celu pomocy w tworzeniu 
konkretnej bajki dla realnych problemów.

5) Czas realizacji programu:
Moduł podstawowy: 9 godzin (3 spotkania po 3 godziny)
Moduł dopełniający: konsultacje indywidualne 

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
 Długopisy i notatniki, papier plakatowy i kolorowe pisaki, lista emocji zapisana na osobnych 
karteczkach (do kalamburów), lista emocji i problemów dzieci do losowania do pracy w gru-
pach, opisy przypadków do analizy dla uczestników, projektor

7) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
 Wykład interaktywny, dyskusja, symulacje, studium przypadku, ćwiczenia w małych zespo-
łach, prezentacje
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8) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) Narzędzia dydaktyczne.
b) Prezentacja multimedialna dotycząca podstaw bajkoterapii (z  uwzględnieniem jednego 

konkretnego przypadku bajki, od której można zacząć wprowadzenie) oraz kluczowych 
zagadnień psychologii małego dziecka (tylko w  wymiarze koniecznego wprowadzenia 
do tego, jakich trudności może doświadczać małe dziecko i jak uczyć je radzić sobie z emo-
cjami).

c) Karteczki z pojedynczymi zapisanymi emocjami na osobnych karteczkach do wylosowania 
do gry w kalambury na pierwszym spotkaniu

d) Karteczki z  zapisanymi problematycznymi cechami osobowości lub zachowania małych 
dzieci (np. nieśmiałość, lęk przed ciemnością, agresja, itp.). Kartki te będą losować uczest-
nicy spotkania i do danej cechy będą w parach lub trójkach rysować komiks na papierze 
plakatowym.

e) Studium przypadku dla każdej dwójki uczestników (zawierające nie nazwy trudności, a sam 
czysty opis problemów dziecka ok 4-9 letniego; uczestnicy najpierw sami będą musieli roz-
poznać problem, a potem napiszą na zajęciach bajkę dla wsparcia tego dziecka). Dobrze, 
jeśli uczestnicy będą musieli przećwiczyć dynamiczne tworzenie bajki, tj. kiedy będą ją 
opowiadać, muszą uwrażliwić się na sygnały od prowadzącego, że w danym momencie 
dziecko samo chciałoby zmienić ciąg wydarzeń. Przykłady mogą dotyczyć sytuacji poja-
wiającego się rodzeństwa, pójścia do przedszkola czy niepełnosprawnego kolegi w grupie. 

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

MODUŁ PODSTAWOWY
Czas realizacji programu i harmonogram: 9 godzin (3 spotkania po 3 godziny) 
Optymalna liczba osób: mała grupa (do 8 osób)

a) Integracja grupy
b) Część wykładowa:
• Elementy psychologii rozwojowej małego dziecka – problemy emocjonalne i międzyludzkie 

oraz ich konsekwencje w życiu małego dziecka i systemu rodzinnego. Szczególnie ważne 
jest tu wyjaśnienie uczestnikom, że emocji nie da się racjonalnie wygasić przez stwierdzenie 
„córeczko, nie wolno się złościć”. Musimy zaakceptować emocję, musimy dziecku dać chwilę 
na ‘wyskakanie’ emocji negatywnej lub ochłonięcie (jeśli emocja była wysoka), a potem 
opisujemy, co dzieje się w jego ciele, kiedy doświadcza złości, smutku, lęku, (lub stanów 
nieśmiałości, frustracji, i in.). Następnie nazywamy emocję i wyjaśniamy dzieciom, jak dany 
stan wpływa na ich działanie. Ważne, żeby opiekun sam znał swoje emocje i nie reagował 
zniecierpliwieniem, zniechęceniem, irytacją na stany dziecka. Tę wiedzę przekazujemy 
uczestnikom, żeby sami rozumieli, jak kształtować inteligencję emocjonalną dzieci. Dopiero 
z tą wiedzą będą sensownie tworzyć i opowiadać bajki terapeutyczne.

• Bajkoterapia – czym są bajki terapeutyczne, trzy typy bajek terapeutycznych, dla kogo, 
w jakich okolicznościach, jak opowiadać, jak do nich wracać, kiedy pozwolić dziecku 
samodzielnie wpaść na pomysł rozwiązania opowieści, jak tworzyć bohatera.
c) Część ćwiczeniowa:

• Ćwiczenia z opisywania stanu pobudzenia organizmu i nazywania emocji (np. na bazie dużej 
listy emocji zrobić zabawę w kalambury, gdzie każdy uczestnik osobno losuje emocję i ją 
prezentuje; po każdej odgadniętej emocji zrobić krótką jej analizę, tj. dlaczego się pojawia, jak 
jej doświadczamy, jak na nią reagować, do czego nas ta emocja motywuje, itp. 



Tu szczególna uwaga na złość, bo jej nie należy wyrażać wprost, tylko rozładować wysiłkiem 
fizycznym i wtedy pomóc dziecku ją zrozumieć).

• Ćwiczenia z pisania bajek terapeutycznych w formie komiksu. Takie ujęcie ćwiczy myślenia 
obrazami, punktami kluczowymi i zwrotami akcji. 

• Ćwiczenia ze zrozumienia opisów przypadków, a potem tworzenia do nich dynamicznych 
bajek terapeutycznych.

9) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy podstawowe zrozumienie psychiki małego dziecka oraz tego, jak wszyscy przeżywamy emo-
cje,
yy zrozumienie, że dla dziecka trudne mogą być sytuacje, które dla dorosłego są pozytywne 
(i  że  dorosły musi zaakceptować lęk dziecka przed przedszkolem czy młodszym rodzeń-
stwem, bo samo zapewnianie „że będzie fajnie” nie wystarczy),
yy umiejętność rozpoznawania, że coś niedobrego dzieje się w życiu dziecka,
yy umiejętność zareagowania na problem dziecka i wsparcia go w mierzeniu się z nim,
yy wzrost poczucia kompetencji rodzicielskiej i  wychowawczej, a  przez to większa własna 
stabilność emocjonalna.

10) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Doris Brett, Bajki, które leczą, cz. I, tłum. M. Trzebiatowska, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Gdańsk 2006
yy Doris Brett, Bajki, które leczą, cz. II, tłum. H. Dankiewicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne, Gdańsk 2005
yy Maria Molicka, Bajki terapeutyczne dla dzieci, cz. 1, Media Rodzina, Poznań 1999,
yy Maria Molicka, Bajki terapeutyczne dla dzieci, cz. 2, Media Rodzina, Poznań 2003, 
yy Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać, Nasza Księgarnia, War-
szawa 2009
yy Hellen Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Zysk I Spółka, Poznań 2004
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10. Język polityki. Jak się bronić przed propagandą? (12 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☒ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☐  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☒ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☐ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☐ świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☐ mała grupa (do 8 osób)
☒ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener realizuje 
program)

1) Przekazanie wiedzy o narzędziach marketingu politycznego 
w kontekście wiedzy o społeczeństwie i funkcjach organów 
przedstawicielskich,

2) przekazanie umiejętności retorycznej analizy 
wypowiedzi politycznej ze szczególnym uwzględnieniem 
wielowarstwowości przekazu,

3) przekazanie umiejętności analizy i krytycznej oceny 
medialnego wizerunku polityka,

4) przekazanie umiejętności wykrywania ukrytej propagandy 
politycznej.

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

1) Zdobycie umiejętności analizy kontekstu wizerunkowych 
działań politycznych i umiejętności ich oceny z punktu widzenia 
interesu obywatela,

2) zdobycie umiejętności krytycznej analizy wypowiedzi 
politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi 
perswazji, języka emocji, frazeologii itd.,

3) zdobycie umiejętności analizy wizerunku politycznego wraz 
z umiejętnością odróżnienia przekazu właściwego od oprawy 
marketingowej i propagandowej; nabycie umiejętności 
obserwacji własnych reakcji emocjonalnych wywołanych 
przekazem propagandowym,

4) zdobycie umiejętności odbioru przekazów medialnych 
z uwzględnieniem wiedzy o stopniu upolitycznienia mediów 
i przekazu medialnych; umiejętności wykrywania strategii 
autokreacyjnych w wywiadach oraz funkcji programów 
publicystycznych z udziałem polityków.

Uwagi
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5) Czas realizacji programu:
Moduł podstawowy: 12 godzin (4 spotkania po 3 godziny)

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
flipboard, przybory pisarskie dla uczestników, rzutnik multimedialny.

7) Wykorzystywane metody szkoleniowe: wykład, rozmowa, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia prak-
tyczne z tekstem, analiza tekstu kultury.

8) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować): 
a) narzędzia dydaktyczne, 
b) wyimki z kampanii politycznych, 
c) materialy prasowe o treści politycznej i propagandowej, 
d) wybór materiałów filmowych z programami politycznymi i publicystycznymi.

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

 MODUŁ PODSTAWOWY
Czas realizacji programu i harmonogram: 12 godzin (4 spotkania po 3 godziny) 
Optymalna liczba osób: duża grupa (do 16 osób)

a) Polityka i polityczność. Mini-wprowadzenie do filozoficznych i politologicznych założeń 
demokratycznych ustrojów przedstawicielskich; dyskusje o zadaniach obywatela 
w demokracji, odpowiedzialności instytucji w kształtowaniu postaw obywatelskich. Czy 
demokracja ma alternatywę? – tyrania i państwo totalitarne. Ćwiczenia w grupach – analiza 
zalet i wad różnych ustrojów politycznych. Dalsza dyskusja.

b) Zasady poprawnego komunikowania w polityce. Profesjonalny i etycznie poprawny 
marketing polityczny; podstawy rzetelnego kreowania wizerunku polityków i organów 
przedstawicielskich; metody osiągania efektów zaufania i współodpowiedzialności 
obywatelskiej; zasady dobrego przywództwa i ich oznaki; personal branding. Analiza 
wybranych przykładów etycznie poprawnych i skutecznych kampanii propagandowych.

c) Rola mediów w komunikacji politycznej. Zagadnienie opinii publicznej i jej kształtowania. 
Ekonomiczne, gospodarcze i kulturowe otoczenie mediów. Odpowiedzialność mediów 
za informacje, fake-news, postprawda, źródła nierzetelnych informacji. Związek 
o szczególnej wrażliwości dla demokracji – media i polityka. Analiza propagandowych 
przekazów medialnych, ćwiczenia w przygotowaniu strategii promocyjnej dla fikcyjnego 
polityka z uwzględnieniem wielu determinant (społecznych, osobistych, środowiskowych 
i ekonomicznych).

d) Współczesne zagrożenia dla etyki komunikacji politycznej. Rola jawności w życiu 
publicznym – jawność prawdziwa, pseudojawność oraz działania niejawne i ich 
konsekwencje. Fake-news i czarny PR; pseudodziennikarstwo i manipulacje medialne. 
Warsztat z analizy wypowiedzi politycznych, analiza niejawnych celów perswazyjnych, 
krytyczna analiza wizerunku politycznego; ćwiczenia z analizy materiałów propagandowych 
i języka kreacji politycznej.

9) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy uczestnicy pogłębią i uzupełnią swoją wiedzę o polityce jako formy komunikacji publicznej,
yy zdobędą wiedzę o medialnym uwarunkowaniu przekazu politycznego, 
yy nauczą się sprawniej czytać język polityki, 
yy zyskają narzędzia do oceny jakości i intencji strategii informacyjnych, 



yy będą potrafili lepiej realizować swoją funkcję obywatelską tym samym korzystać w pełni 
z biernych i czynnych praw wyborczych.

10) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy B. Dobek-Ostrowska (red.), Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania poli-
tycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005
yy J. Flis, Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu 
i senatu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014
yy M. Jeziński, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczypospolitej, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004
yy B. Łódzki, Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010
yy M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych 
w USA i Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
yy S. Michalczyk, Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, Toruń 2010
yy E. Młyniec, Opinia publiczna. Wstęp do teorii, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2002
yy P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000
yy T. Płudowski, Komunikacja polityczna w  amerykańskich kampaniach wyborczych, WN PWN, 
Warszawa 2008
yy A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
yy R. Wiszniowski, Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich 
i  semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2000
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11. Kilka dni o pewności siebie – warsztaty filmowe (14 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☒ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐  Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☐  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☐ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☒ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☒ Świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☒ mała grupa (do 8 osób)
☐ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener realizuje 
program)

1) uświadomić osobom ich mocne strony,
2) pokazać uczestnikom, że pewność siebie jest cechą plastyczną 

i zależy od sytuacji oraz można ją wzmocnić,
3) nauczyć uczestników podstaw gry aktorskiej i produkcji 

telewizyjnej.

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

1) uczestnik będzie potrafił przygotować wystąpienie telewizyjne 
wybranego typu,

2) będzie potrafił myśleć o sobie jako sprawnym i potrafiącym 
przełamywać lęk.

Uwagi Układ zajęć zależny jest od liczby uczestników. Jeśli uczestników 
jest mniej, nagrania mogą trwać dłużej.

5) Czas realizacji programu: 
Moduł podstawowy: 14 godzin (7 spotkań po 2 godziny)

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
yy sala z odpowiednio dużą przestrzenią, aby można było w niej wykonać różne ćwiczenia fizycz-
ne i nagrania, koszyk lub torba do losowania kartek z ćwiczeń, przenośna kamera, projektor 
z odtwarzaniem dźwięku lub telewizor podłączany do kamery/komputera, kartki, ołówki oraz 
dodatkowe elementy, które będą musieli przygotować uczestnicy (zmienne - w zależności od 
swoich zainteresowań). 

7) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
yy wykład interaktywny, dyskusja, symulacje, studium przypadku, ćwiczenia w małych zespo-
łach, prezentacje

8) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) narzędzia dydaktyczne,
b) ćwiczenia na przełamywanie lodów i zawiązanie grupy,
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c) ćwiczenia na radzenie sobie z tremą,
d) wykład interaktywny o pewności siebie i poczuciu skuteczności,
e) wykład interaktywny o przygotowywaniu nagrań filmowych,
f) wykład interaktywny o tym, jak udzielać informacji zwrotnej. 

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

MODUŁ PODSTAWOWY
Czas realizacji programu i harmonogram: 14 godzin (7 spotkań po 2 godziny) 
Optymalna liczba osób: małą grupa (do 8 osób)

a) Integracja grupy
b) Część wykładowo-ćwiczeniowa (dwa spotkania):

1) Elementy psychologii zdrowia definiujące pewność siebie, poczucie skuteczności,  
sprawności, radzenie sobie ze stresem i tremą,
♦  Ćwiczenia na przełamanie lodów i zawiązanie grupy. Podczas zawiązywania grupy dobrze 

będzie wykonać ćwiczenia wiążące się z ekspozycją społeczną, tj. z wyjściem na środek 
sali i przedstawieniem się wg pewnego schematu. Przykładowy przebieg: najpierw 
wszyscy rysują na kartkach kilka informacji o sobie, następnie wychodzą na środek sali 
i opowiadają o sobie wg schematu na kartce. Następnie kartki składamy „na cztery” 
i wrzucamy do koszyka. Dalej każdy uczestnik szkolenia losuje po jednej kartce i musi 
oddać ją autorowi rysunku. Kolejne ćwiczenie może wymagać wyjścia na środek sali 
i odpowiadania przez minutę na zaskakujące, nietypowe i śmieszne pytanie (np. dlaczego 
pies ma mokry nos lub jaką figurą geometryczną chciałbyś być, itp.). 

♦  Wykład interaktywny na temat pewności siebie i poczucia skuteczności (wskazujący m.in., 
że jest to cecha, którą można wzmacniać poprzez pozytywne doświadczenia, poprzez 
radzenie sobie z wyzwaniami, które tylko odrobinę przekraczają nasze obecne kompetencje). 
W wykładowej części dobrze będzie zacząć od historii i przykładów osób, które stały się 
sławne i świetnie wykonują swój zawód mimo doświadczania ogromnej tremy.

2) krótki zarys wykładowy jak tworzyć programy telewizyjne o tematyce hobbystycznej.
♦  Na drugie spotkanie należy przygotować część wykładową o nagrywaniu programów 

telewizyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem tego, co robi prowadzący) oraz 
fragmenty samych nagrań, np. programów kulinarnych, programów o modzie, 
programów o odnawianiu mebli, programów o samochodach. Jeden fragment 
analizuje się w formie dyskusji z całą grupą. Następnie osoby dobierają się w pary 
i losują numery kolejnych nagrań. Kolejno odtwarzamy 2-3-minutowe fragmenty. 
Dalej prosimy osoby, by w parach przeprowadziły analizę wylosowanych przez nich 
fragmentów programu (analiza powinna zawierać m.in. co prowadzący robi dobrze, 
co robi charakterystycznego, czy żartuje, czy jest pewny siebie, czy popełnia błędy 
i czy się nimi przejmuje, itd.). Następnie odtwarzamy dany fragment jeszcze raz 
i przyporządkowana mu para przedstawia swoją analizę. Na koniec zajęć losujemy 
kolejność przygotowywania własnych wystąpień oraz informujemy o zadaniu domowym. 
Osoby w pojedynkę będą musiały pomyśleć, jakie jest ich hobby i w jaki sposób chciałyby 
opowiedzieć o nim przed kamerą (najlepiej wykonując czynności, których hobby dotyczy, 
jak szydełkowanie czy gotowanie, itd.)

c. Część treningowa (pięć spotkań):
3) ćwiczenia z występowania przed kamerą i nagrywania programów telewizyjnych 

o tematyce hobbystycznej



♦  Od trzeciego do szóstego spotkania zajęcia przebiegają tym samym rytmem, tj. 
dwie osoby nagrywają swoje wystąpienie, pozostali zaś mogą służyć wsparciem 
fizycznym, merytorycznym, emocjonalnym lub są po prostu dodającą otuchy widownią. 
Do obowiązków uczestników należy zorganizowanie potrzebnych elementów 
do prezentacji i opowiadania przed kamerą o swoim hobby. Prowadzący zaś powinien 
za każdym razem przygotować mini wprowadzenie (ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia 
radzenia sobie z tremą oraz parę zdań na temat danego typu nagrywanych programów 
plus przykłady filmowe). Prowadzący udziela informacji zwrotnej od razu po nagraniu 
(na temat wykonania zadania, ale i radzenia sobie ze stresem, napięciem, itd.)

4) Na siódmym spotkaniu oglądane są wspólnie wszystkie nagrania i udzielana jest kon-
struktywna informacja zwrotna każdemu uczestnikowi od każdego uczestnika (może 
być w formie pisemnej). Prowadzący także udziela informacji zwrotnej.

9) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy wzmocnienie poczucia skuteczności, pewności siebie i  poczucia kompetencji uczestnika 
warsztatów,
yy uczestnicy mogą zdobyć wiedzę o tym, jak radzić sobie z tremą przed wystąpieniem publicz-
nym,
yy uczestnicy nabędą też wiedzę o wybranych cechach psychiki człowieka, wiedzą tą którą mogą 
dzielić się z najbliższymi,
yy uczestnicy doświadczą też, jak to jest być aktorem lub prezenterem telewizyjnym.

10) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Nick Willoughby, Zostań gwiazdą YouTube’a. Twórz najlepsze filmy wideo! Dla młodych bystrza-
ków, tłum. K. Matud, Septem, 2017
yy Stanisław Pieniak, Podstawy realizacji telewizyjnej, czyli o  tworzeniu struktur audiowizualnych, 
Medialartis, UMFC, Warszawa 2010, http://www.medialarts.pl/download/skrypty/Podstawy-
-realizacji-TV.pdf
yy Jacek Mikucki, Format programu telewizyjnego a normy kulturowe. Przypadek reality show „Rol-
nik szuka żony”, Naukowy Przegląd Dziennikarski, Nr 1/2016, s. 69-87, http://naukowy-prze-
glad-dziennikarski.org/nr/2016.1/06.%20Jacek%20Mikucki.pdf
yy Irena Heszen, Helena Sęk: Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 
(tam na temat: o poczuciu skuteczności i pewności siebie oraz np. o koncepcji salutogenezy 
Antonovsky’ego) 
yy O tym, jak radzić sobie z tremą i przygotowywać wystąpienia publiczne np. w: Morreale, Spit-
zberg, Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności, Tłum. D. Kobyliń-
ska, P. Izdebski, A. Jaworska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
yy Silberman M., Aktywne ćwiczenia szkoleniowe. Uczenie się przez doświadczanie, Wolters Kluwer 
Business, Warszawa 2011
yy Fragmenty filmów, programów naukowych, programów hobbystycznych, programów porad-
nikowych
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12.  Warsztaty kompetencji rodzicielskich z elementami edukacji 
międzypokoleniowej – O co dziecku chodzi, czyli komunikacja  
bez przemocy (10 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☒ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☐  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☐ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☐ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☒ Świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☒ indywidualne
☐ mała grupa (do 8 osób)
☒ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener realizuje 
program)

1) uświadomienie znaczenia nieprzemocowej, empatycznej 
komunikacji w życiu rodzinnym,

2) pokazanie częstych błędów komunikacji w rodzinie, z których 
tworzą się bariery między coraz starszymi dziećmi a rodzicami,

3) wskazanie zasad opartej o empatię komunikacji bez przemocy,
4) rozwijanie umiejętności mówienia o swoich emocjach, 

potrzebach, wartościach i obserwacjach,
5) rozwijanie umiejętności słuchania i empatycznego rozumienia 

innych,
6) elementy edukacji międzypokoleniowej.

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

1) będzie potrafił skuteczniej komunikować się w rodzinie,
2) będzie potrafił trafniej zrozumieć, co dzieje się z dzieckiem/

nastolatkiem, jakich problemów doświadcza,
3) będzie lepiej rozumiał swoje własne stany psychiczne, emocje, 

potrzeby,
4) będzie rozumiał, jak jego własne zachowanie wpływa 

na zachowanie drugiego człowieka,
5) rozwinie kompetencje w zakresie posługiwania się językiem 

ojczystym.

Uwagi Zajęcia warsztatowe, praktyczne, oparte o ćwiczenia grupowe, 
ćwiczenia w parach i w pojedynkę. Prowadzący rozpoczyna od 
krótkiego tylko zarysu koncepcji komunikacji bez przemocy 
Marshalla Rosenberga, a potem szybko przechodzi do praktycznych 
ćwiczeń. Po każdym cyklu ćwiczeń prowadzący omawia konkretne 
zagadnienie. 



35

Kolejne spotkanie rozpoczyna od mini powtórzenia treści 
i króciutkich ćwiczeń tego, co już poprzednio było zrealizowane, 
potem krótka część wykładowa i znowu ćwiczenia. Prowadzący 
może zadawać do domu ćwiczenia polegające na zbieraniu 
przykładów do analizy. Wskazane jest też zadanie przypadków 
do przemyślenia i omówienia z własnymi dziećmi.
W module rozszerzonym przewidziane są trzy dwugodzinne 
spotkania treningowe dla rodzin uczestników. Zatem po odbyciu 
kursu podstawowego mają miejsce trzy spotkania praktykowania 
realnej komunikacji w rodzinie. UWAGA – w module rozszerzonym 
pracuje nadal jedynie maksymalnie 16 osób, ale są to osoby wraz 
z partnerami komunikacji rodzinnej, zatem z grupy podstawowej 
tworzą się dwie grupy modułu rozszerzonego.

5) Czas realizacji programu: 
Moduł podstawowy: 10 godzin (5 spotkań po 2 godziny)
 Moduł rozszerzony: 6 godzin (3 spotkania po 2 godziny jako uzupełnienie modułu podsta-
wowego)
Moduł dopełniający: konsultacje indywidualne 

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
 Długopisy i notatniki, papier plakatowy i kolorowe pisaki, opisy przypadków do analizy dla 
uczestników, odtwarzacz nagrań filmowych, fragmenty filmów lub seriali z przykładami prze-
mocowej komunikacji, ksera wybranych ćwiczeń do pracy na zajęciach lub w domu

7) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
 Wykład interaktywny, prezentacje mulitimedialne, dyskusja, symulacje, próby teatralne, stu-
dium przypadku, ćwiczenia w małych zespołach, prezentacje, 

8) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) narzędzia dydaktyczne,
b) wykład interaktywny z  prezentacją multimedialną wprowadzający zagadnienia porozu-

mienia bez przemocy Marshalla B. Rosenberga,
c) zestawy ćwiczeń dla uczestników,
d) opisy przypadków (przykłady dialogów) do analizy i przeformułowania na zajęciach.

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

MODUŁ PODSTAWOWY
Czas realizacji programu i harmonogram: 10 godzin (5 spotkań po 2 godziny) 
Optymalna liczba osób: duża grupa (do 16 osób)

a) integracja grupy,
b) omówienie psychicznego etapu rozwojowego, na którym znajdują się nastolatki:

• kryzysy i problemy tożsamościowe,
• zależność od grupy,
• naturalny dla okresu rozwojowego egocentryzm,

c) omówienie komunikacji blokującej porozumienie:
• osądy moralne, porównania, wypieranie się odpowiedzialności oraz ich znaczenie 

w komunikacji z nastolatkiem



d) metoda komunikacji bez przemocy:
• cztery elementy porozumienia bez przemocy,
• spostrzeganie bez oceniania,
• uczucia rozpoznane i wyrażone a potrzeby,
• świadome proszenie,

e) empatia z sobą i z innymi,
f) wyrażanie gniewu.

MODUŁ ROZSZERZONY
Moduł rozszerzony: 6 godzin (3 spotkania po 2 godziny)
Optymalna liczba osób: duża grupa (do 16 osób)
a) omówienie (a dla uczestników kursu podstawowego powtórzenie) kluczowych informacji 

i technik komunikacji bez przemocy,
b) przeprowadzenie ćwiczeń i korygowanie wykonania zadań.

MODUŁ DOPEŁNIAJĄCY
Czas realizacji programu i harmonogram: konsultacje indywidualne 

Indywidualne spotkania doradczo-treningowe z osobami zgłaszającymi potrzebę uzyskania 
konkretnych porad zastosowania porozumienia bez przemocy w systemie rodzinnym. 

9) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy lepsze zrozumienie siebie samego, swoich emocji i zachowań komunikacyjnych,
yy pełniejsze zrozumienie swojego wpływu na zachowania innych (wpływu sposobu mówienia, 
wpływu dobieranych myśli, słów, tematów, itd.),
yy opanowanie umiejętności empatycznego uczestniczenia w  rozmowie oraz dawania prze-
strzeni komunikacyjnej partnerowi komunikacji,
yy poprawienie relacji z dziećmi dzięki usprawnieniu komunikacji między członkami rodziny.

10) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Hellen Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Zysk I Spółka, Poznań 2004
yy Marshall B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy, O  języku serca, tłum. M. Kłobukowski, 
Jacek Santorski & Co, 2003
yy Ingrid Holler, Porozumienie bez przemocy – ćwiczenia, tłum. A. Pietlicka, A. Stelmaszyńska, 
Czarna Owca, 2011
yy Opowieści samych uczestników spotkań
yy Nagrania filmowe, fragmenty książek, seriali, itd.
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13.  Przyjazna przestrzeń wspólna – ćwiczenia z integracji społecznej 
z elementami edukacji międzypokoleniowej (16 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☒ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐  Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☐  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☐ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☒ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☒ Świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☐ mała grupa (do 8 osób)
☒ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener realizuje 
program)

Celem warsztatów jest:
1) twórcze myślenie o lokalnej przestrzeni wspólnej,
2) rozwijanie wyobraźni,
3) rozwijanie wrażliwości międzyludzkiej,
4) pielęgnowanie tradycji,
5) integracja środowiska lokalnego,
6) edukacja międzypokoleniowa.

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

W efekcie udziału w zajęciach uczestnik:
1) wykazuje gotowość do samodzielnego podejmowania 

aktywności integracyjnej, wspólnototwórczej,
2) wykazuje gotowość dyskusji i wspólnotowego rozwiązywania 

problemów,
3) ma podstawową wiedzę z zakresu architektury i urbanistyki 

oraz psychologii przestrzeni i potrafi ją stosować. 

Uwagi Celem warsztatu jest stworzenie wspólnotowego projektu 
przestrzeni użytkowej, integrującej lokalnych mieszkańców. 
Uczestnicy pracują przez kolejne zajęcia, zaczynając od spotkania 
wykładowo-dyskusyjnego, przez spotkanie z wykorzystaniem 
przykładów zebranych przez uczestników (i tu kolejne dyskusje 
nad zasadnością różnych rozstrzygnięć), po dwa spotkanie 
związane z tworzeniem makiety zagospodarowania przestrzeni 
wspólnej. 
Jednym z kluczowych elementów jest zastosowane przez trenera 
metoda stopniowego wybierania rozwiązań tak, by wszyscy 
członkowie grupy (a w module rozszerzającym ogół lokalnej 
społeczności) wspólnie zgadzali się i akceptowali wybierane 
rozwiązania.
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Ważne, by w projekcie (przynajmniej w części spotkań) 
uczestniczyli przedstawiciele kilku pokoleń. Dobrze, jeśli uczestnicy 
przyprowadzą na warsztat swoich rodziców i/lub swoje dzieci, 
aby móc wspólnie opowiadać i wyobrażać sobie dobrą przestrzeń 
integracji lokalnych mieszkańców.
Można w ramach drugiego spotkania zorganizować 
wspólne wyjście, celem rozpoznania potencjalnego terenu 
do wykorzystania. Jego możliwej lub najlepszej lokalizacji, okolicy, 
ukształtowania terenu, zabudowań, itd.

5) Czas realizacji programu:
Moduł podstawowy: 16 godzin (4 spotkania po 4 godziny)
 Moduł rozszerzający: 8 godzin (przybliżony czas samych konsultacji z mieszkańcami i zbiera-
nia wniosków)
Moduł dopełniający: konsultacje indywidualne 

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
yy komputer, projektor, prezentacje multimedialne
yy narzędzia zależne od wybranej przez trenera metody ustalania wyborów grupy (tu jedynie 
w formie kolejnych wyborów najlepszych rozwiązań zdaniem całej grupy, jednak jeśli trener 
ma ochotę, może wprowadzić zadanie realnych konsultacji społecznych przeprowadzonych 
przez uczestników kursu, por. moduł rozszerzony)
yy artykuły papiernicze, pędzle, farby, kleje, kartony, słoiczki, figurki styropianowe, szpilki, wstąż-
ki, koraliki, druciki, nożyczki, zestawy kreatywne i inne przedmioty potrzebne do wykonania 
prac (w zależności od pomysłów grupy i wyników konsultacji)

7) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
 wykład interaktywny wspomagany prezentacją multimedialną, dyskusja, symulacje, studium 
przypadku, ćwiczenia w małych zespołach nad potencjalnymi równoległymi rozwiązaniami, 
metody grupowego mnożenia i wyboru najlepszych rozwiązań, wyjścia w  teren, rozmowy 
z mieszkańcami 

8) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) przygotowanie narzędzi dydaktycznych,
b) prezentacja multimedialna dotycząca organizacji lokalnej przestrzeni wspólnej,
c) zaproszenie do udziału w niektórych warsztatach (w zależności od tematyki i wykonywa-

nych prac) dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
d) zestawy zadań do wykonania przez uczestników treningu.

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

 MODUŁ PODSTAWOWY
Czas realizacji programu i harmonogram: 16 godzin (4 spotkania po 4 godziny) 
Optymalna liczba osób: duża grupa (do 16 osób)

a) Integracja grupy
b) Wstęp edukacyjny o znaczeniu spędzania czasu we wspólnotowej przestrzeni (budowa 

lokalnej społeczności, wstęp do społeczeństwa obywatelskiego, bezpieczeństwo, zaufanie 
społeczne, struktury wsparcia, poziom stresu, itd.)



c) Metody pracy grupowej dla zmultiplikowania pomysłów oraz grupowego wyboru jednego 
rozwiązania projektu realizowanego w dalszych etapach (w module rozszerzonym na tym 
stadium możliwe jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami okolicy, czyli jakie są 
problemy międzyludzkie i społeczne, gdzie bawią się dzieci, gdzie czas spędza młodzież, czy 
jest przestrzeń dla rodziców, czy starsi mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby aktywności 
międzyludzkiej, itd.)

d) Wstępne przygotowanie projektu/makiety/twórczego przedstawienia wyobrażenia przyjaznej 
przestrzeni wspólnej dla lokalnych mieszkańców (tu znowu mogą się pojawić konsultacje 
z przedstawicielami wybranych grup społecznych, moduł rozszerzony).

e) Ostateczne zrealizowanie projektu i przedstawienie go potencjalnym użytkownikom.

MODUŁ ROZSZERZONY
Czas realizacji programu i harmonogram: 8 godzin 
Optymalna liczba osób: duża grupa (do 16 osób)

Moduł rozszerza pkt. C modelu podstawowego, czyli jest to przybliżony czas samych konsultacji 
z mieszkańcami i zbierania wniosków.
Moduł rozszerzony rozszerza też pkt. D modelu podstawowego, tj. pozwala na skonfrontowanie 
wstępnych realizacji z oczekiwaniami potencjalnych użytkowników.

9) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy integracja społeczności lokalnej,
yy edukacja z zakresu ustalania działań grupowych,
yy edukacja międzypokoleniowa,
yy rozwijanie wyobraźni,
yy rozwijanie wrażliwości międzyludzkiej.

10) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Platforma Konsultacji Społecznych - https://konsultacje.sosnowiec.pl/baza_wiedzy
yy „Dobre praktyki prowadzenia konsultacji społecznych”, Rada Społeczna ds. Konsultacji Spo-
łecznych, Toruń 2014 - http://www.konsultacje.torun.pl/sites/default/files/pictures/ks_do-
bre_praktyki_prowadzenia_konsultacji_spolecznych_wydanie_1_2014.pdf
yy Silberman M., Aktywne ćwiczenia szkoleniowe. Uczenie się przez doświadczanie, Wolters Kluwer 
Business, Warszawa 2011
yy Jan Gehl, Miasta dla ludzi, tłum. Sz. Nogalski, Wydawnictwo RAM, Kraków 2014
yy Jan Gehl, Życie między budynkami, tłum. M. Urbańska, Wydawnictwo RAM, Kraków 2013
yy Anna Lorens ,Fenomen miejsc biesiadnych w mieście. Kultura popularna i kultura wysoka przy 
jednym stole, Wydawnictwo Kanon, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, Warszawa 2014, 
https://www.fundacja-sk.pl/wp-content/uploads/A.Lorens_A-phenomenon-of-feast-places-
-in-the-city-.pdf
yy Dagny Thurmann-Moe, Kolorowa rewolucja, tłum. K. Drozdowska, Wydawnictwo Agora, War-
szawa 2017
yy Charles Montgomery, Miasto szczęśliwe, tłum. T. Tesznar, Wysoki Zamek, Kraków 2015
yy Paul Bell i.in., Psychologia srodowiskowa, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2004
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14.  Jak się ustrzec przed pseudoinformacjami? Kurs obsługi mediów  
(12 godzin)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☒ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☒  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii 

społeczeństwa informacyjnego
☒ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☐ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☐ świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☐ mała grupa (do 8 osób)
☒ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener realizuje 
program)

 Zwiększenie świadomości tego, jak funkcjonuję media 
informacyjne (model biznesowy mediów),
przekazanie wiedzy o specyfice elektronicznych mediów 
informacyjnych i ich wpływu na przemiany opinii publicznej,
nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami 
medioznawczymi (opinia publiczna, agencja informacyjna, notatka 
prasowa, aktualność, media tożsamościowe, fakt medialny, tabloid 
itd.),
nabycie umiejętności krytycznego odbioru mediów informacyjnych.

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

Zdobycie wiedzy o złożoności świata mediów w Polsce,
zdobycie podstawowej wiedzy o tworzeniu i obiegu informacji 
w heterogenicznym środowisku medialnym wraz z umiejętności 
oceny źródła informacji,
zdobycie umiejętności posługiwania się podstawową aparaturą 
medioznawczą; zwiększenie złożoności procesu percypowania 
informacji; ocena jakości odbieranych informacji z uwzględnieniem 
kontekstu ich powstawania i pierwotnych funkcji,
umiejętność korzystania z mediów (nowoczesnych i tradycyjnych) 
z uwzględnieniem własnych potrzeb informacyjnych, psychicznych 
i ekonomicznych,
dbanie o bezpieczeństwo własnych danych w Internecie.

Uwagi

5) Czas realizacji programu: 
Moduł podstawowy: 12 godzin (4 spotkania po 3 godziny)

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
komputery do pracy indywidualnej lub w parach, flipboard lub tablica, rzutnik multimedialny
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7) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
rozmowa, ćwiczenia w pisaniu, praca w grupach, analiza zawartości czasopism

8)  Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować): 
a) narzędzia dydaktyczne,
b) wybór stron internetowych z różnym stopniem zaufania, materiały prasowe prasy infor-

macyjnej (jakościowej i tabloidowej), 
c) materiały wideo z  fragmentami programów publicystycznych, które mogą służyć jako 

przykłady żerowania na naiwności widzów.

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

MODUŁ PODSTAWOWY
Czas realizacji programu i harmonogram: 12 godzin (4 spotkania po 3 godziny) 
Optymalna liczba osób: duża grupa (do 16 osób)
Głównym zadaniem trenera jest wprowadzenie uczestników kursów do podstawowej wiedzy 
medioznawczej i dziennikarskiej oraz zaoferowanie narzędzi do praktycznego zwiększenia 
umiejętności efektywnego korzystania z mediów.

a) Media we współczesnym społeczeństwie. Media tradycyjne wobec nowoczesnych; 
specyfika pracy redakcyjnej na wolnym rynku informacji; kompetencje poznawcze 
użytkowników mediów i ich oczekiwania (poznawcze i emocjonalne); zmiany na rynku 
informacji wywołane przemianami społeczeństwa informacyjnego – analiza pracy wybranych 
redakcji mediów tradycyjnych i nowoczesnych.

a) Infotainment jako zjawisko nowoczesności. Homo ludens jako natura człowieka; 
tabloidyzacja informacji, wpływ mediów elektronicznych na uważność odbiorców; ćwiczenia 
w grupach z prasą kolorową i wspólne oglądanie portali internetowych.

a) Zasady rzetelnego dziennikarstwa. Źródła informacji w mediach (wywiad, reportaż, 
śledztwo dziennikarskie); rola agencji informacyjnych (PAP, KAI itd.), elementy kodeksu 
etycznego i prawne ram pracy dziennikarza oraz ich ekonomiczno-gospodarcze 
ograniczenia; dziennikarz kontra pracownik mediów – dziennikarstwo kontra produkcja 
treści. Warsztat z analizy porównawczej: dziennikarstwo jakościowe wobec produkcji 
pseudoinformacyjnej; ćwiczenia w  tworzeniu ofert medialnych właściwych różnym typom 
redakcji.

a) Fake-news i postprawda. Żródła zapotrzebowania na nieprawdę (teorie spiskowe, 
nieuczciwy marketing, czarny PR, marketing polityczny), formalne oznaki pseudoinformacji, 
metody rozpoznawania oszustwa, niebezpieczne witryny internetowe, metody docierania 
do źródeł newsów medialnych oraz sposoby zapobiegania oszustwu. Warsztaty z analizy 
przypadków, wraz z pracą w parach przy komputerze nad weryfikowaniem doniesień 
medialnych oraz poszukiwaniem alternatywnych źródeł informacji na określony temat.

9) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy uczestnik kursu zdobędzie rzetelne informacje o elementach świata mediów,
yy dzięki zrozumieniu specyfiki i zróżnicowania pracy w mediach, będzie miał zwiększoną świa-
domość podczas korzystania z ofert medialnych,
yy dzięki wiedzy o warsztacie dziennikarskim oraz ćwiczeniom w rozpoznawaniu pseudodzien-
nikarstwa, będzie potrafił lepiej weryfikować dobiegające do niego informacje i lepiej dbać 
o własne bezpieczeństwo informacyjne i psychofizyczne. 



10) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
a) witryny internetowe zwalczające fałszywe doniesienia naukowe:

• www.snopes.com
• naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity
• sciensbasedmedicine.org
• factcheck.org

b) witryny internetowe zwalczające nieuczciwą propagandę polityczną:
www.factcheck.org

• www.politicalfact.com
• www.washingtonpost.com/news/fact-checker
• oko.press
• demagog.org.pl
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15.  Teatralne warsztaty równościowe – ćwiczenia z integracji społecznej  
(18 godz.)

1) Program kursu rozwija następujące kompetencje:
☒ Porozumiewanie się w języku ojczystym
☐ Porozumiewanie się w językach obcych
☐ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
☐  Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-

stwa informacyjnego
☒ Umiejętność uczenia się
☒ Kompetencje społeczne i obywatelskie
☐ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość
☒ świadomość i ekspresja kulturowa

2) Grupa uczestników: osoby dorosłe
3) Optymalna liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach:

☐ indywidualne
☒ mała grupa (do 8 osób)
☐ duża grupa (do 16 osób)

4) Cele programu:

Cel dydaktyczny  
(po co trener 
realizuje program)

1) Rozwinięcie wiedzy o obywatelskim społeczeństwie równościowym, 
o mechanizmach integracji społecznej, o równouprawnieniu,

2) zdobycie wiedzy o mechanizmach oraz umiejętności zachowania 
scenicznego,

3) rozwinięcie umiejętności wchodzenia w rolę, przyjmowania 
perspektywy innego człowieka, zawieszania własnych opinii oraz 
rozwijanie empatii,

4) elementy edukacji międzypokoleniowej.

Cel uczenia się  
(co będzie potrafił 
uczestnik)

1) będzie potrafił sprawniej budować, uczestniczyć i działać 
w społeczeństwie obywatelskim,

2) zdobędzie umiejętności komunikacyjne przydatne w codziennym życiu 
rodzinnym,

3) będzie lepiej rozumiał opinie, emocje i potrzeby swoje, ale i innych 
ludzi,

4) będzie skuteczniej i bardziej świadomie kierował swoim zachowaniem.

Uwagi Zajęcia mają charakter praktyczny i twórczy. Trener uczy i systematycznie 
powtarza ćwiczenia z zakresu podstaw gry aktorskiej, regularnie stawiając 
coraz większe wymagania uczestnikom. Trener zapoznaje też uczestników 
z tajnikami pisania scenariuszy, przygotowywania i prowadzenia reżyserii, 
scenografią, kostiumografią, itd. Informacje te powinny być  wprowadzane 
w sposób praktyczny, przez studia przypadków, symulacje, mini-
projekty uczestników. Ostatecznie uczestnicy modułu rozszerzającego 
piszą scenariusz, reżyserują i wykonują finalny projekt (przedstawienie 
publiczne). 
Tematyka każdego spotkania powinna łączyć się z zagadnieniami 
równości, równouprawnienia, sprawiedliwego traktowania, przemocy 
(fizycznej, psychicznej, ekonomicznej), uprzedzeń i dyskryminacji, 
wykluczenia, itd. Zarówno treści dobrane przez trenera, jak i te, tworzone 
przez uczestników, powinny obejmować wskazaną listę zagadnień.
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Ponieważ uczestnicy znajdują się w sytuacji teatralnej, łatwiej jest przyjąć 
na siebie rolę i poczuć to, co czuje osoba dyskryminowana. Próba 
realnego wejścia w rolę daje szansę obudzenia empatii i zrozumienia dla 
inności (rasy, wyznania, poglądów politycznych, orientacji seksualnej, płci 
lub po prostu wieku.)
Zaleca się, by na przynajmniej jedno spotkanie zastały zaproszone dzieci 
i nastolatki z rodzin uczestników, by opowiedziały o zjawisku wykluczenia 
wśród młodzieży.
Zajęcia mogą korzystać z wybranych pomysłów teatroterapii (przede 
wszystkim z dramy). Przy wyborze metod należy pamiętać, że celem zajęć 
jest rozwój umiejętności komunikacyjnych, empatyzowania, wchodzenia 
w rolę innego, rozumienia jego przeżyć, emocji, motywacji, decyzji. 

5) Czas realizacji programu:
Moduł podstawowy: 18 godzin (6 spotkań po 3 godziny)
Moduł rozszerzający: 18 godzin (6 spotkania po 3 godziny)
 Moduł dopełniający: 6 godzin (szacowany czas na przygotowanie zaproszeń, plakatów rekla-
mowych, wystawy i warsztatów dla społeczności lokalnej oraz na samo spotkanie)

6) Potrzebne narzędzia dydaktyczne: 
wszystko zależy od typu ćwiczeń wybranych przez trenera, 
sala do ćwiczeń (oddechowych, interaktywnych, fizycznych, rozgrzewki, tańca, itp.)

7) Wykorzystywane metody szkoleniowe: 
 Techniki pracy aktorskiej, pokaz, symulacje, indywidualna domowa praca z komputerem (po-
szukiwanie informacji i przykładów), praca z tekstem

8) Instrukcja dla trenera (opis realizacji programu):

Przed zajęciami (co trener powinien przygotować):
a) przygotowanie narzędzi dydaktycznych,
b) zaproszenie do udziału w niektórych warsztatach (w zależności od tematyki i wykonywa-

nych prac) dzieci i młodzieży,
c) przygotowanie zestawów ćwiczeń i wskazówek do pracy dla uczestników,
d) przygotowanie zaproszeń i plakatów informacyjnych o przedstawieniu, przeprowadzenie 

akcji promocyjnej.

Program (co trener powinien zrealizować w trakcie zajęć):

MODUŁ PODSTAWOWY 
Czas realizacji programu i harmonogram: 18 godzin (6 spotkań po 3 godziny)
Optymalna liczba osób: duża grupa (do 16 osób)

W trakcie warsztatów uczestnicy nabywają podstawowych umiejętności aktorskich (praca 
z ciałem, praca z oddechem, pogłębione odczuwanie siebie, ale i umiejętność odłączenia się, 
zawieszenia swoich własnych poglądów, opinii, myśli i wartości by lepiej odczuć odgrywaną 
postać, wchodzenie w rolę, przyjmowanie postawy, emocji, motywów, czyli rozumienie postaci), 
umiejętności spontanicznej gry czy improwizacji zachowania postaci.
Taki trening rozwija wyobraźnię, empatię i pogłębia umiejętności komunikacyjne i wzajemne 
zrozumienie. Dlatego ważny jest odpowiedni dobór tematów i zagadnień do ćwiczeń (aby 
kursanci odgrywali osoby inne od siebie, np. nastolatków, osoby w podeszłym wieku, uchodźców 
lub neonazistów, przeciwników politycznych, osoby przeciwnej płci, osoby nieheteronormatywne 
albo właśnie heteronormatywne, itd.).



MODUŁ ROZSZERZAJĄCY
Czas realizacji programu i harmonogram: 18 godzin (6 spotkań po 3 godziny)
Optymalna liczba osób: duża grupa (do 16 osób)

Celem modułu jest przygotowanie i wystawienie sztuki dotyczącej zagadnień równości 
i równouprawnienia. Uczestnicy w trakcie spotkań piszą własny scenariusz lub przygotowują 
scenariusz na podstawie istniejących dzieł kultury. Forma, styl, układ, kostiumy zależą od 
uzgodnień między uczestnikami warsztatów. Do uczestników również należy wspólna decyzja, 
czy wystawienie będzie dla ograniczonej widowni, czy publiczne (wtedy można też wystąpić 
o przyznanie odpowiednich środków z budżetu miasta lub gminy).

MODUŁ DOPEŁNIAJĄCY
Czas realizacji programu i harmonogram: 8 godzin (szacowany czas na przygotowanie zaproszeń, 
plakatów reklamowych, zorganizowanie warunków i samo przedstawienie)
Optymalna liczba osób: duża grupa (do 16 osób)

9) Korzyści płynące z realizacji programu dla uczestników:
yy rozwinięcie umiejętności wchodzenia w rolę, przyjmowania perspektywy innego człowieka, 
zawieszania własnych opinii oraz rozwijanie empatii,
yy rozwój aktywności twórczej,
yy wzmocnienie relacji z dziećmi i lepsze zrozumienie ich zachowań dzięki elementom eduka-
cji międzypokoleniowej oraz samemu tematowi warsztatów,
yy większa świadomość i ekspresja kulturowa,
yy integracja społeczności lokalnej.

10) Do przygotowania zajęć można wykorzystać:
yy Źródła internetowe dotyczące przeróżnych form wykluczenia i dyskryminacji oraz realnych 
jej przykładów
yy Sztuka, etiuda lub powieść czy nowela na temat wykluczenia i/lub dyskryminacji (o ile grupa 
nie zechce napisać swojej sztuki na ten temat) 
yy Siedlecki Andrzej, Sekrety Techniki Aktorskiej. Jak Uczyć?, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 
2007
yy Arteterapia – zdrowie dzięki sztuce, red. M. Majorczyk, M. Szablewska-Holeksa, Wydawnictwo 
CDV, Poznań 2015
yy Wita Szulc, Arteterapia oparta na  wiedzy. Wiedza przydatna organizatorom, nauczycielom 
i uczestnikom arteterapii, Wydawnictwo PWSZ im Witelona w Legnicy, Legnica 2014
yy Teatroterapia zorientowana na  rozwiązywanie problemów psychosocjalnych, [w:]  Na  Temat, 
nr 3/2010




