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Podręcznik projektowy
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 Tutaj znajdziesz podręcznik projektowy po grecku: http://results.id-
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 Tutaj znajdziesz podręcznik projektowy po hiszpańsku: http://results.id-
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 Tutaj znajdziesz podręcznik projektowy po polsku: http://results.id-
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 Tutaj znajdziesz podręcznik projektowy po litewsku: http://results.id-

eye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/LT
 Tutaj znajdziesz podręcznik projektowy po holendersku: http://results.id-

eye.eu/eBook/Workshop_Instructor_Manual/NL
 Tutaj znajdziesz wszystkie komponenty podręcznika projektowego: http://results.id-eye.eu/eBook

Materiały projektowe
 Tutaj znajdziesz pliki do pobrania: http://results.id-eye.eu/eBook/Downloads
 Tutaj znajdziesz materiały związane z grą: http://results.id-

eye.eu/eBook/IDentifEYE_Game_Components
 Tutaj znajdziesz wyniki projektu: http://results.id-eye.eu/eBook/Project_Public_Outcomes

Wideo projektowe:
 Tutaj znajdziesz wideo projektowe po angielsku: http://results.id-

eye.eu/eBook/Promotional_Video/EN
 Tutaj znajdziesz wideo projektowe po grecku: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/EL
 Tutaj znajdziesz wideo projektowe po hiszpańsku: http://results.id-

eye.eu/eBook/Promotional_Video/ES
 Tutaj znajdziesz wideo projektowe po polsku: http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video/PL
 Tutaj znajdziesz wideo projektowe po litewsku: http://results.id-

eye.eu/eBook/Promotional_Video/LT
 Tutaj znajdziesz wideo projektowe po holendersku: http://results.id-

eye.eu/eBook/Promotional_Video/NL
 Tutaj znajdziesz wideo projektowe w technologii Augmented Reality: http://results.id-

eye.eu/eBook/Promotional_Video_AR
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WIDEO PROJEKTU W AUGMENTED REALITY

Proszę odwiedzić stronę  http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video_AR i podążać za 
instrukcjami.

Uwaga. Do doświadczenia tego będzie potrzebna kamera internetowa. Jeżeli zostaniesz 
poproszony o zezwolenie na dostęp do kamery internetowej, proszę go dać. Trzymaj marker 
nieruchomo, równolegle do twojej kamery internetowej. Upewnić się, że cały marker jest widoczny
w kamerze oraz, że nie zasłaniasz markera rękoma.
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WPROWADZENIE INSTRUKTORÓW

Wprowadzenie
Witamy instruktorów! Dziękujemy za zainteresowanie projektem IDentifEYE.
Celem projektu IDentifEYE jest zwiększenie bezpieczeństwa online uczniów poprzez zwiększanie 
odporności online uczniów. Jednak nie będziesz instruował uczniów. Będziesz instruował 
nauczycieli.  Powodem tego jest skalowalność. By dotrzeć do uczniów istnieją dwa sposoby: 
poprzez rodziców lub nauczycieli. Ponieważ nauczyciele są zorganizowani oraz mają szerszy zasięg 
niż rodzice, to właśnie z nimi będziemy obcować. 

Nauczyciele nie są najłatwiejszą grupą do pracy. Czują się przeciążeni i niedocenieni. Oraz stają się 
cynicznymi jeżeli chodzi o innowacje. Badacz edukacji Dylan Wiliam (2011) pisze: “Ponieważ 
nauczyciele są bombardowani przez innowacje, żadna z tych innowacji nie ma czasu się zakorzenić, 
więc nic naprawdę się nie zmienia. Co gorsza, nie tylko nie ma prawdziwej poprawy w sytuacji w 
klasie, a nauczyciele stają się coraz bardziej cyniczni względem ilości narzucanych innowacji”.
Twoim zadaniem będzie znalezienie sposobu na przekonanie ich. Co zazwyczaj pomaga, to 
utwierdzenie ich że wewnątrz systemu edukacji są najważniejszym czynnikiem, który może 
poprawić jakość edukacji. Jakość nauczyciela ma największy wpływ na wyniki ucznia. Dobry 
nauczyciel w złej szkole ma lepszych uczniów niż zły nauczyciel, w dobrej szkole.

Projekt IDentifEYE nie zrewolucjonizuje nauczania. Jak Dylan Wiliams pisze: “nie było żadnych 
prawdziwych przełomów w nauczaniu w przeciągu ostatnich 2000 lat. Nauczyciele potrzebują 
profesjonalnego rozwoju ponieważ praca nauczyciela jest tak trudna, tak złożona, że jedno życie 
jest niewystarczające by ją opanować.”. Jedyną rzeczą jaką proponuje projekt IDentifEYE to to, by 
nauczyciele wypróbowali kilka nowych elementów w ich codziennym nauczaniu. Projekt oferuje 
listę rzeczy, z których część, mamy nadzieje, będzie używana regularnie przez nauczycieli w ich 
codziennym nauczaniu.
Wszystkie rzeczy z listy IDentifEYE będą miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo online. 
Równocześnie poprawią relację między nauczycielem a uczniami. Pomogą uczniom być bardziej 
otwartymi na informacje zwrotne, na uczenie się, bardziej zaangażowanymi, bardziej pozytywnie  
reagującymi i czującymi się współodpowiedzialni  za proces nauczania i ich reakcje na otaczające 
ich procesy społeczne.  Te rzeczy otworzą nowe kanały komunikacji pomiędzy nauczycielami a 
uczniami, prowadzące do bardziej osobistych związków opartych o zaufanie. Dzięki temu elementy,
które nauczyciele poznają podczas warsztatów ułatwią im ich pracę w klasie, oraz spowodują że 
będzie bardziej interesująca. A ich uczniowie będą bardziej zaradni względem nowych technologii 
oraz doświadczeń online. Ta zaradność zwiększy bezpieczeństwo online uczniów. To właśnie, co 
zyskają nauczyciele.

Dobre praktyki
Więc, jak projekt umożliwia osiągnięcie tego? Przedstawia nowe elementy nauczycielom na 
czterech poziomach: nowe tematy – tożsamości (online) oraz krytyczny punkt widzenia na 
zglobalizowane społeczeństwo; interaktywne dydaktyki; elementy profilaktyki oraz wprowadzenie 
do nowych technologii (w szczególności technologii Augmented Reality – Rozszerzonej 
Rzeczywistości). Te elementy są dostosowywane do dwóch różnych grup docelowych: nauczycieli 
uczących uczniów w wieku 8-11 lat oraz nauczyciele uczący uczniów w wieku 12-14 lat. A to 
właśnie ty przedstawisz uczniom to wszystko
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To, co przedstawisz nauczycielom w tych warsztatach to zestawy dobrych praktyk na każdym z 
czterech poziomów. Te dobre praktyki to elementy, które mogą być wdrażane przez nauczycieli w 
ich planach lekcji od zaraz.
Potrzebujesz informacji wprowadzających, tła zagadnienia, by być wstanie zaprezentować te dobre 
praktyki. Te tła zagadnień znajdziesz w tym podręczniku.

Sesje warsztatowe
Ja dokładnie wygląda warsztat? Warsztat składa się z sześciu sesji, pięć z nich będzie prowadzonych
przez ciebie.
W pierwszych dwóch sesjach zaprezentujesz dobre praktyki związane z tożsamościami, 
interaktywnymi dydaktykami oraz profilaktyką dla nauczycieli uczących grupę 8-11 oraz związane z 
tożsamością, społeczeństwem, interaktywnymi dydaktykami oraz profilaktyką dla nauczycieli 
uczących grupę 12-14.

W sesji trzeciej zaprezentujesz nowe technologie oraz dobre praktyki, skupiając się na edukacyjnej 
grze AR, która była punktem wyjściowym tworzenia tego warsztatu. Gra występuje w dwóch 
wersjach: dla grupy wiekowej 8-11 o temacie dzielenia się danymi online i tożsamościami online, 
oraz dla grupy wiekowej 12-14 o temacie komunikacji w klasie. Pod koniec sesji trzeciej, poprosisz 
nauczycieli by zaczęli tworzyć własny plan lekcji, zawierający dobre praktyki warsztatowe ze 
wszystkich czterech poziomów. W sesji czwartej uczestnicy dokończą plany lekcji.
Tworzenie planu lekcji jest esencją warsztatu. To pierwszy krok by nauczyciele mieli refleksje jak 
konkretnie wprowadzić testowe elementy z każdego z poziomów do ich regularnych, 
programowych zajęć.

Piąta część warsztatu cię nie angażuje. W czasie tej sesji nauczyciele wdrażają ich indywidualne 
plany lekcji w klasie. Mają doświadczyć wpływu nowych elementów, które wybrali do testowania. 
W czasie fazy pilotażowej projektu, to bym moment w którym nauczyciele zobaczyli wpływ 
wybranych dobrych praktyk na ich własnych uczniów. To moment gdzie wielu czuło się niepewnie 
lub nie wiedzieli czego się spodziewać. To też moment, w którym byli zaskoczeniu pozytywnymi 
reakcjami uczniów. W żadnej z sesji pilotażowych nauczyciele nie doświadczyli negatywnych reakcji 
w swoich klasach.

W szóstej części warsztatów, sesji piątek, spotykasz się ponownie z nauczycielami by przeprowadzić
ewaluację tego, co się udało, a co nie.

Metoda warsztatowa
Struktura warsztatu jest luźno oparta na metodzie B.E.L.S - Brain Essential Learning Steps. Twórcy 
tej metody definiują ją jako „ciągłe, tematyczne podejście do nauczania dzieci treści curriculum 
pozyskiwane poprzez interpretację i aplikację”.
Istnieją cztery kroki B.E.L.S:

 B.E.L.S. (1): Wprowadzenie do tematu
 B.E.L.S. (2): Burza mózgów oraz lista pomysłów powiązana z tematem
 B.E.L.S. (3): Stworzenie planu działania w temacie.
 B.E.L.S. (4): Jak implementować plan działania?

Projekt IDentifEYE dodał piąty krok: Ewaluację.
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Metoda  B.E.L.S. rozwija umiejętności uczenia się przez całe życie:
 Rozwiązywanie problemów
 Podejmowanie wyzwań
 Wspólne uczenie się
 Kreatywność
 Systemy odpowiedzialności poznawczej

Wyzwania nauczycieli
Twoja rola podczas warsztatów jest kluczowa. Jesteś tym, kto będzie konfrontowany  z 
nauczycielami narzekającymi że muszą wykonać kolejne zadania, gdy ich plan pracy jest 
rozciągnięty do maksimum. Spotkasz nauczycieli o sceptycznym podejściu do kolejnych 
innowacyjnych warsztatów. Będziesz słyszał wzdychanie, gdy nauczyciele usłyszą,  że muszą 
ewaluować swoje lekcje wdrożeniowe, ponieważ oznacza to kolejne kilka godzin dodatkowej pracy 
wieczorem.
Niezależnie, poprzez pokazanie nauczycielom co ich czeka, możesz ich tym przekonać. Wielu 
nauczycieli nie radzi sobie z używaniem nowych technologii w klasie. Nie jest to spowodowane 
tym, że są ignorantami lub są zbyt konserwatywni, lecz raczej tym, że czują iż ich uczniowie w klasie
lepiej sobie radzą z nowymi technologiami. Boją się, że stracą autorytet podczas przedstawiania 
tego tematu. Trochę nauczycieli ma problem z zaufaniem do uczniów. Wierzą iż wprowadzenie 
technologii do zajęć spowoduje iż uczniowie będą głównie grali, lub komunikowali się z 
przyjaciółmi, a nie używali jej do zadanych zadań. Poprzez warsztat IDentifEYE nauczyciele mogą 
wykonać względnie bezpieczny pierwszy (lub kolejny) krok, bo „to tylko eksperyment”.
Wielu nauczyciele nie radzi sobie z bieżącymi dydaktykami przekazywanymi z góry na dół. Słabą 
stroną tych dydaktyk to to, że nauczyciele wiedzą czego uczą, ale mogą sprawdzić czego nauczyli się
uczniowie tylko poprzez egzaminy. Wyniki testów są ważne nie tylko dla przyszłości uczniów, lecz 
również dla przyszłości nauczycieli: są ewaluowani poprzez stopnie osiągane przez uczniów. 
Niestety, kiedy pojawiają się wyniki, to za późno by cokolwiek poprawiać – czeka już kolejny temat. 
Warsztat IDentifEYE daje nauczycielowi wymówkę, by eksperymentował z interaktywnymi 
dydaktykami, które umożliwiają testowanie uczniów w czasie lekcji.
Trzecim poważnym problemem uczniów jest to, gdzie postawić linię pomiędzy profesjonalizmem a 
prywatnością. Jak reagować na (cyber) przemoc? Jak radzić sobie z uczniami którzy mają poważne 
problemy w domu? Czy należy być dostępnym dla uczniów wieczorami i w weekendy? Poprzez 
przedstawianie elementów profilaktyki, nauczyciele otrzymają narzędzia do radzenia sobie z takimi 
sytuacjami.

Bezpieczeństwo online uczniów
Jak to jest dokładnie powiązane z bezpieczeństwem online uczniów? Dobre praktyki, które 
napotkają nauczyciele podczas warsztatów IDentifEYE nie mają wpływu tylko na nich, ale również 
na ich uczniów. Wpływają one poprzez zwiększenie odporności uczniów. Elementy warsztatów 
powiązane z tożsamościami mają im pomóc zdefiniować się w mniej bezkompromisowy sposób, by
byli mniej narażeni na kryzysy tożsamości jako wyników ataków lub doświadczeń online. Dydaktyki 
oraz profilaktyki pomogą im zakorzenić się w bardziej zaufanym środowisku, dzięki czemu zawsze 
będą mieli kogoś, do kogo mogą się zwrócić o pomoc, kiedy coś złego dzieje się online. A elementy 
nowej technologii otworzą konkretne kanały komunikacji z nauczycielami o doświadczeniach 
online.
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Idea, że bezpieczeństwo online może być zwiększane poprzez wzmacnianie uczniów, nie jest nową 
ideą. Badanie EU Kids Online II pokazało iż najbardziej efektywnym instrumentem promowania 
bezpieczeństwa online młodzieży jest rozmowa o doświadczeniach online z dorosłym. Pokazało 
również, iż młodzież chroniona przez filtry i którym dorośli zabraniali eksperymentować online, 
rzadko napotykają stresujące sytuacje online, lecz kiedy tak się dzieje, wpływ takich sytuacji na nich
może być potężny. Młodzież, która dużo eksperymentuje, staje się odporna. Spotykają wiele 
stresujących sytuacji online, lecz ich wpływ na nich jest dużo mniejszy.
Projekt nie celuje tylko w stymulowanie lepszych kontaktów pomiędzy uczniem i nauczycielem oraz
kontaktów w sprawach doświadczeń online. Projekt celuje również w poprawę kontaktu między 
rówieśnikami, poprzez dobre praktyki projektu. Badanie uniwersytety z Sussex pokazało iż nawet 
jeden bliski przyjaciel zwiększa odporność wśród młodzieży.

Elementy warsztatu
By zaprezentować konkretny wpływ warsztatów na wszystkich trzech poziomach – wpływ na 
bezpieczeństwo online, wpływ na nauczyciela, wpływ na uczniów -  należy przedstawić 
indywidualnie elementy warsztatów.
Temat tożsamości składa się z dwóch komponentów: „etykiety tożsamości” dla obu grup 
wiekowych oraz „typu uczących się” dla grupy 8-11. Etykiety tożsamości odnoszą się do tego, jak 
definiujemy siebie sami. Wszyscy tworzymy auto-definicje kim jesteśmy, kiedy się komuś 
przedstawiamy, lub kiedy prezentujemy się w profilu online. W tych auto-definicjach używamy 
etykiet takich jak „mądry” lub „ładna” („jestem mądry” lub „jestem ładna”). Typy etykiet jakich 
używamy są ważne  dla naszej otwartości na innych – lub naszej obronności.
Podczas gdy młodzież od 11 roku życia zaczyna mieć refleksje o ogólnych zasadach jakie 
napotykają, młodsze dzieci bardziej skupiają się na ich bezpośrednich otoczeniach oraz nich 
samych. Dla tych młodszych dzieci dlatego mamy stworzony moduł o typach uczących się. Sposób 
w jaki sądzą iż mogą osiągnąć dobre wyniki w szkole wpływa na ich odporność i możliwość 
posiadania refleksji na swój temat.
Starsze dzieci grupy docelowej IDentifEYE dostają moduł o społeczeństwie w którym żyją, by 
pobudzić ich refleksje o zasadach jakimi się kierują oraz sytuacjami z jakimi się spotykają jako wynik
globalizacji i ultra-konsumpcjonizmu. 
Po tych modułach prezentowane są moduły o interaktywnych dydaktykach, profilaktykach, nowej 
technologii oraz gry AR dla dwóch grup wiekowych.

Tabela wpływu
MODUŁ WPŁYW NA 

BEZPIECZEŃSTWO ONLINE
WPŁYW NA 
NAUCZYCIELI

WPŁYW NA UCZNIÓW

ETYKIETY 
TOŻSAMOŚCI

Mniejsza lub brak reakcji na 
wyzwania online, mniej 
podatni na jednowymiarowe
profilowanie.

Bardziej pozytywnie 
reagujący uczniowie.

Bardziej otwarci na 
informacje zwrotne, 
bardziej otwarci na 
uczenie się.

TYPU UCZĄCYCH 
SIĘ

Mniejsza rezygnacja podczas
napotykania wyzwań online, 
mniej podatni na 
jednowymiarowe 
profilowanie.

Bardziej pozytywnie 
reagujący uczniowie.

Większe zaangażowanie, 
bardziej pozytywnie 
reagujący na wyzwania.
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SPOŁECZEŃSTWO Bardziej krytyczna postawa 
online, lepsze umiejętności 
do radzenia sobie z 
„innością” online.

Bardziej kreatywnie 
reagujący uczniowie, 
bardziej tolerancyjni 
uczniowie.

Bardziej krytyczna 
postawa, więcej 
umiejętności 
społecznych.

DYDAKTYKI Posiadanie dorosłego do 
komunikowania się na temat
doświadczeń online jest 
najefektywniejszym 
instrumentem zwiększania 
bezpieczeństwa online 
uczniów.

Skupianie się na 
uczeniu się uczniów 
raczeni niż na ich 
nauczaniu, częstsza i 
ważniejsza 
komunikacja – 
zarówno pomiędzy 
nauczycielem a 
uczniem oraz 
uczniami, ocenianie 
kształtujące podczas 
zajęć. Większe 
zaangażowanie 
uczniów oraz głębsze 
relacje oparte o 
zaufanie.

Współodpowiedzialność 
za proces uczenia, 
większe zaangażowanie. 
Bardziej osobisty kontakt
pomiędzy nauczycielem 
a uczniem.

PROFILAKTYKA 

8-11

Posiadanie dorosłego do 
komunikowania się na temat
doświadczeń online jest 
najefektywniejszym 
instrumentem zwiększania 
bezpieczeństwa online 
uczniów. Dzieci bardziej 
świadomie i bezpiecznie 
mogą wkraczać w świat 
online, kiedy mogą poprosić 
dorosłego o pomoc. 
Posiadanie 
przyjaciela/rówieśnika jest 
kluczowe by pokonać 
wyzwania, szczególnie dla 
bardziej narażonych 
uczniów.

Budowanie 
świadomych relacji i 
poczucia zaufania w 
klasie, zwiększanie 
umiejętności 
komunikacji z 
uczniami, używanie 
bardziej 
interaktywnych 
metod.

Bliższe relacje z 
nauczycielem, 
zwiększenie 
świadomości zagrożeń, 
lepsza komunikacja z 
rówieśnikami, większe 
zaangażowanie w naukę.

PROFILAKTYKA

 12-14

Posiadanie dorosłego do 
komunikowania się na temat
doświadczeń online jest 
najefektywniejszym 
instrumentem zwiększania 
bezpieczeństwa online 
uczniów.

Głębsze relacje 
zaufania, lepsze 
reakcje nauczycieli 
względem 
interaktywności.

Większe zakorzenienie 
we własnym środowisku,
polepszanie komunikacji 
pomiędzy dorosłymi a 
młodzieżą oraz 
rówieśnikami, 
stymulowanie 
zaangażowania. Bardziej 
osobisty kontakt 
pomiędzy nauczycielem 
a uczniami.
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NOWA 
TECHNOLOGIA

Posiadanie dorosłego do 
komunikowania się na temat
doświadczeń online jest 
najefektywniejszym 
instrumentem zwiększania 
bezpieczeństwa online 
uczniów.

Mniejszy niepokój 
nauczycieli, większa 
otwartość na nowe 
technologie 
edukacyjne. Głębsze 
relacje z uczniami 
oparte o zaufanie.

Pozyskiwanie sposobów 
komunikacji by 
rozmawiać o nowych 
technologiach oraz 
doświadczeniach online 
z nauczycielami.

GRA AR (8-11) Prowokowanie refleksji o 
udostępnianiu danych 
online, tożsamościach online
oraz bezpieczeństwie online.

Bycie moderatorem 
zapewniającym 
komunikację między 
rówieśnikami.

Pozyskiwanie sposobów 
komunikacji by 
rozmawiać o  
doświadczeniach online 
z rówieśnikami. 
Tymczasowe większe 
zaangażowanie, większe 
poziomy koncentracji i 
zaufania.

GRA AR (12-14) Prowokowanie dyskusji na 
temat komunikacji pomiędzy
uczniem a nauczycielem jako
punkt wyjściowy dla 
nauczyciela by stał się 
odpowiednim dorosłym do 
komunikowania 
doświadczeń online.

Bycie moderatorem 
zapewniającym 
komunikację między 
rówieśnikami, 
słuchając preferencji 
uczniów.

Pozyskiwanie opcji 
komunikacji to rozmów o
dydaktykach. 
Współodpowiedzialność 
za proces nauczania. 
tymczasowe większe 
zaangażowanie, większe 
poziomy koncentracji i 
zaufania.

Ramy wpływu metodologi warsztatów, metody B.E.L.S., ujęto w tabeli poniżej:

MODUŁ WPŁYW NA 
BEZPIECZEŃSTWO 
ONLINE

WPŁYW NA 
NAUCZYCIELI

WPŁYW NA 
UCZNIÓW

B.E.L.S. Zapewnia ważne 
lekcje na temat 
tożsamości online, 
dzieleniu się danymi 
online oraz 
bezpieczeństwem 
online.

Nowy zestaw 
umiejętności do 
tworzenia planów 
lekcji z kolegami lub 
uczniami.

Współodpowiedzialn
ość za proces 
uczenia, większe 
zaangażowanie.

Cele warsztatu oraz kryteria sukcesu
Celem warsztatu jest pozytywne wpłynięcie na nauczycieli, uczniów oraz bezpieczeństwo online 
uczniów. Wszystkie elementy warsztatów są zaprojektowane by osiągnąć pozytywny wpływ na 
trzech poziomach, co ilustruje tabela powyżej.

8



Kryteria sukcesu dla tych warsztatów to:
 W formularzach ewaluacji nauczyciele stwierdzą że ich lekcja wdrożeniowa miała 

pozytywny wpływ na ich nauczanie, ich uczniów oraz bezpieczeństwo online uczniów 
poprzez implementację niektórych dobrych praktyk warsztatów, a w szczególności grę AR.

 W formularzach ewaluacji nauczyciele wskazują iż istnieją dobre praktyki warsztatów, z 
których skorzystają ponownie.

 Podczas kolejnego spotkania po kilku miesiącach od odbycia się warsztatów, okazuje się iż 
nauczyciele dalej używają niektórych dobrych praktyk warsztatów. Nie oznacza to że 
nauczyciele się do tego przyznają – dobre praktyki tak zintegrowały się z ich codziennym 
nauczaniem, że zapominają skąd pochodzą i traktują je jako elementy które zawsze istniały 
w ich arsenale. To najlepszy możliwy wynik.

 Podczas kolejnego spotkania okazuje się iż nauczyciele próbowali innych dobrych praktyk, 
których nie użyli podczas lekcji wdrożeniowej.

 Podczas sesji ewaluacji razem z nauczycielami budujecie listę Dobrych Praktyk oraz 
Wyciągniętych Wniosków na Przyszłość (Best Practices and Lessons Learned) – prosimy o 
wysłanie jej do partnerów projektu(konkretnie do p. Onno Hansena: 
onno.hansen@gmail.com).

Jak czytać podręcznik
Podręcznik składa się z następujących elementów:

 Teoretyczne tło warsztatów podzielone na grupy wiekowe;
 Przegląd sesji warsztatowych każdej z grup wiekowych;
 Informacje dla instruktorów;
 Praktyczne dokumenty dla instruktorów;
 Dokumenty warsztatowe;
 Informacje o projekcie.

Życzymy udanej lektury!
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SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA DZIECI W 
GRUPIE WIEKOWEJ 8-14 LAT

Wstęp
Uczniowie  w  grupach  wiekowych  8-11,  12-14  wyraźnie  różnią  się  między  sobą  zachowaniami,
posiadanymi umiejętnościami, rozumieniem norm społecznych oraz stopniem rozwoju fizycznego,
psychicznego i  społecznego.  O czym My dorośli  pracujący  z  Nimi  na  co dzień nie  powinniśmy
zapominać.  Jednak to co łączy te dwie grupy wiekowe to fakt, że zarówno  późne dzieciństwo jak i
okres dorastania to trudny czas dla samego młodego człowieka, jak i  również dla jego otoczenia. To
co możemy uznać za szczególnie ważne to fakt, aby jako dorośli / nauczyciele, w obu tych okresach,
w których dynamicznie kształtuje się u młodych ludzi dojrzałość emocjonalna, tożsamość i własne
„Ja” postawić szczególny nacisk na budowanie relacji, dialog, komunikację czy po prostu przyjaźń z
uczniami. Zakładamy, że to pomoże uczniom w miarę bezpiecznie przejść określony etap swojego
rozwoju, a Nam lepiej ich rozumieć i służyć pomocą. Bardziej szczegółowe charakterystyki obu tych
grup zamieszczone są poniżej.

Charakterystyka grupy wiekowej 8-11 lat
W psychologii  okres rozwojowy między 8 a 11 rokiem życia najczęściej  nazywany jest  okresem
późnego dzieciństwa, poprzedzającym wejście młodego człowieka w okres dojrzewania. Zarówno
późne dzieciństwo jak i okres dorastania to trudny czas dla młodego człowieka, ale również dla jego
otoczenia.
Dziecko we wcześniejszych etapach rozwoju nauczyło się rozpoznawać i wyrażać emocje, jest istotą
społeczną,  członkiem  grupy,  potrafi  nawiązywać  relacje  z  innymi.  Najczęściej  ma  za  sobą
doświadczenia w nawiązywaniu pierwszych przyjaźni. 
W  dalszym  ciągu  tworzy  się  obraz  własnej  osoby,  dziecko  zaczyna  rozbudowywać,  różnicować
swoje „Ja”. W tym okresie nie jest już tylko jednostką, buduje swoją tożsamość jako członka grupy.
Jak pisze Jan Strelau dziecko przechodzi na „wyższy, operacyjny poziom myślenia” (Maria Kielar-
Turska w: Strelau, J.red. „Psychologia. Podręcznik akademicki”, tom 1, str. 307, GWP, 2002). Zaczyna
kierować się zasadami określonymi, przyjętymi przez grupę do której należy. 

Coraz bardziej systematyczna staje się aktywność poznawcza, , dziecko lepiej koncentruje uwagę,
stosuje także różne strategie zapamiętywania przyswajanego materiału.
Pojawiają się nowe czynności umysłowe – operacje konkretne dotyczące prostych czynności, np.
dodawania,  odejmowania,  mnożenia  czy  dzielenia.  Dzięki  tej  umiejętności  dziecko  potrafi
rozwiązywać zadania, które zawierają pełne informacje. Dziecko nie potrafi jeszcze na podstawie
operacji konkretnych formułować zasad, reguł, czy praw.

Przyglądając się rozwojowi moralnemu dzieci w wieku 8-11 lat nie sposób nie przywołać dokonań
takich badaczy jak Jean Piaget czy Lawrence Kohlberg. Uważają oni, że rozwój moralny jednostki
przebiega stadialnie, bez możliwości  pominięcia któregokolwiek ze stadiów rozwojowych. Każda
kolejna zmiana wpływa na dalszy rozwój jednostki. Zarówno J. Piaget, jak i L. Kohlberg twierdzą, że
w okresie późnego dzieciństwa następuje jeden z przełomowych momentów rozwoju moralnego u
dzieci.  W  dzieciństwie  jednostka  kieruje  się  zasadą  „odpokutowania  popełnienia  czynu
naruszającego społeczne zasady zachowania” (Maria Kielar-Turska w: Strelau, J.red.  „Psychologia.
Podręcznik akademicki”, tom 1, str. 308, GWP, 2002).
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W okresie dzieciństwa dziecko potrafi już spostrzegać i interpretować (rozumieć)stany emocjonalne
innych  osób.  Kierując  się  zasadami  i  normami  obowiązującymi  w  grupie  zakłada,  że  słuszne
powinno być to,  co prowadzi  do wzajemnych korzyści.  Z  drugiej  strony dziecko traktuje zasady
grupowe  (choć  ich  przestrzega),  jako  zewnętrzne,  i  w  związku  z  tym  zakłada,  że  w  każdym
przypadku dobre jest to, co zostało ustalone normami i zasadami (prawnie).
Pod koniec okresu dzieciństwa dziecko wchodzi na „poziom konwencjonalny w rozwoju moralnym.
Dziecko,  przyjmując  perspektywę  własną,  uwzględnia  perspektywy  innych  osób.  Okazuje
zainteresowanie i troskę o innych oraz stara się utrzymać dobre stosunki z innymi” (Maria Kielar-
Turska w: Strelau, J.red. „Psychologia. Podręcznik akademicki”, tom 1, str. 308, GWP, 2002).
Okres późnego dzieciństwa to czas stawania się członkiem klasy szkolnej, będącej grupą formalną.
Dziecko nawiązuje relacje z rówieśnikami, buduje w klasie swoją pozycję, szuka w niej  swojego
miejsca. Pozycja taka nie musi być jednak stała, w toku nauki może ulegać zmianom. Przyjaźnie
zawarte w tym okresie pod koniec późnego dzieciństwa stają się trwałe. Następuje również rozwój
zainteresowań.
Bardzo ważną składową osobowości dziecka jest obraz własnej osoby. Mają na niego wpływ opinie
dorosłych, porównywanie się z innymi. Kształtuje się samoocena.
 
Charakterystyka grupy wiekowej 12-14 lat
W psychologii  za  okres  rozwojowy  nazywany okresem dorastania  przyjmuje  się  umownie  czas
między  12  a  18  rokiem  życia.  Jego  początek  wyznaczają  zmiany  fizyczne  będące  sygnałem
dojrzewania biologicznego. Zmiana sylwetki, przyrost masy, zmiana barwy głosu czy pojawienie się
owłosienia różnych części  ciała,  to poważne,  nierzadko trudne do zaakceptowania dla młodego
człowieka zmiany. 
Zachodzi  też szereg zmian w sferze psychicznej,  czego efektem jest  osiągnięcie przez jednostkę
psychicznej  dojrzałości.  Zarówno   późne  dzieciństwo jak  i  okres  dorastania  to  trudny  czas  dla
młodego człowieka, ale również dla jego otoczenia.
W pierwszej fazie dorastania poza zmianami fizycznymi zaobserwować można często pogorszenie
koordynacji  ruchowej.  Ruchy  tracą  płynność  i  lekkość,  są  mniej  precyzyjne.  Zdarza  się  też
nadpobudliwość ruchowa.
Według Jeana Piageta (za: Strelau, J.red.  „Psychologia. Podręcznik akademicki”, tom 1, str. 311,
GWP,  2002)  w okresie  dorastania jednostka  wchodzi  w okres  operacji  formalnych w myśleniu.
Przykładowo,  młody  człowiek  widzi  związek  między  przesłanką  i  możliwym  skutkiem  (np.  jeśli
przeczytasz zadany materiał, odpowiesz na pytania podczas kartkówki). Kształtuje się rozumowanie
dedukcyjne. Młody człowiek rozumuje tworząc hipotezy i szukając możliwości ich sprawdzenia w
rzeczywistości.
W okresie dorastania stopniowo w myśleniu pojawia się refleksyjność, krytycyzm, własne opinie
czy kształtowanie się niezależności od sądów innych osób. Rozwija się również wyobraźnia.
Dorastając młody człowiek poszukuje własnej tożsamości. Według Erika Eriksona wtedy właśnie
„zaznacza  się  w  rozwoju  kryzys  tożsamości”  (Erikson,  1997,  za:  Strelau,  J.red.  „Psychologia.
Podręcznik akademicki”, tom 1, str. 314, GWP, 2002). Rozwiązanie tego kryzysu polega na scaleniu
własnej przeszłości z teraźniejszością, tego co wie już o sobie z tym, czego się uczy i co odkrywa.
Efektem pozytywnego rozwiązania tego kryzysu jest ukształtowanie mocnego poczucia własnego
„Ja”.
W  Piagetowskiej  koncepcji  rozwoju  moralnego  na  okres  dorastania  przypada  etap  moralności
autonomicznej.  Młody  człowiek  uczy  się,  że  „złożone  sytuacje  społeczne  wymagają  dużej
plastyczności  postępowania,  a  bezwzględne  stosowanie  zasad  może  prowadzić  do  konfliktów”
(Strelau, J.red. „Psychologia. Podręcznik akademicki”, tom 1, str. 315, GWP, 2002).

13



Młody człowiek konsekwentnie dąży do wyzwolenia się spod wpływu dorosłych. Nie jest to łatwe,
zdarza się, że rodzice, nie chcąc dopuścić do zbyt ich zdaniem szybkiego dorastania dziecka stawiają
mu szereg ograniczeń, przeciwko którym ono się buntuje. Może dochodzić do wielu konfliktów w
relacji rodzic – dziecko. Dziecko staje się bardziej krytyczne, uczy się też, że każdą kwestię można
rozpatrywać  z  wielu  stron.  W  myśl  zasady  konformizmu  moralnego  w  swoim  działaniu  często
dostosowuje się do grupy i ulega wpływowi opinii większości.

Podsumowanie – Cechy opisanych grup wiekowych
Grupa wiekowa 8-11 lat
Dziecko we wcześniejszych etapach rozwoju nauczyło się rozpoznawać i wyrażać emocje, jest istotą
społeczną, członkiem grupy, potrafi nawiązywać relacje z innymi. 

 Tworzy się obraz własnej osoby, dziecko zaczyna rozbudowywać, różnicować swoje „Ja” -
nie jest już tylko jednostką, buduje swoją tożsamość jako członka grupy

 Zaczyna kierować się zasadami określonymi, przyjętymi przez grupę do której należy. 
 Coraz bardziej systematyczna staje się aktywność poznawcza, , dziecko lepiej koncentruje

uwagę, stosuje także różne strategie zapamiętywania przyswajanego materiału.
 Pojawiają  się  nowe  czynności  umysłowe  –  operacje  konkretne  dotyczące  prostych

czynności,  np. dodawania, odejmowania, mnożenia czy dzielenia. Dzięki  tej umiejętności
dziecko potrafi rozwiązywać zadania, które zawierają pełne informacje. Dziecko nie potrafi
jeszcze na podstawie operacji konkretnych formułować zasad, reguł, czy praw.

 W  okresie  późnego  dzieciństwa  następuje  jeden  z  przełomowych  momentów  rozwoju
moralnego u dzieci

 Potrafi już spostrzegać i interpretować (rozumieć) stany emocjonalne innych osób
 Okres późnego dzieciństwa to czas stawania się członkiem klasy szkolnej,  będącej grupą

formalną. Dziecko nawiązuje relacje z rówieśnikami, buduje w klasie swoją pozycję, szuka w
niej swojego miejsca.

 Przyjaźnie zawarte w tym okresie pod koniec późnego dzieciństwa stają się trwałe. 
 Następuje rozwój zainteresowań.
 Bardzo ważną składową osobowości dziecka jest obraz własnej osoby. Mają na niego wpływ

opinie dorosłych, porównywanie się z innymi. 
 Kształtuje się samoocena.                                                                              

Grupa wiekowa 12-14 lat
W tym wieku wg psychologów zaznacza się „kryzys w rozwoju tożsamości” często objawiający się
„buntem” i zachowaniami ryzykownymi.

 Następują zmiany fizyczne będące sygnałem dojrzewania biologicznego często trudne do
zaakceptowania przez młodego człowieka

 Zachodzi  szereg zmian w sferze psychicznej, czego efektem jest osiągnięcie przez jednostkę
psychicznej dojrzałości

 Kształtuje  się  rozumowanie  dedukcyjne.  Młody  człowiek  rozumuje  tworząc  hipotezy  i
szukając możliwości ich sprawdzenia w rzeczywistości.

 Pojawia się refleksyjność, krytycyzm, własne opinie oraz kształtowanie się niezależności od
sądów innych osób. Rozwija się również wyobraźnia.

 Dorastając  młody  człowiek  poszukuje  własnej  tożsamości.  Według  Erika  Eriksona wtedy
właśnie „zaznacza się w rozwoju kryzys tożsamości”

 Młody człowiek konsekwentnie dąży do wyzwolenia się spod wpływu dorosłych
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 Może dochodzić do wielu konfliktów w relacji rodzic – dziecko. Dziecko staje się bardziej
krytyczne,

 W myśl zasady konformizmu moralnego w swoim działaniu często dostosowuje się do grupy
i ulega wpływowi opinii większości.

 Poszukuje swojej drogi poprzez doświadczanie różnych sytuacji, często ryzykownych

Pomimo tego, że oba okresy rozwojowe w wielu aspektach znacznie się od siebie różnią dla Nas
dorosłych -  rodziców/ nauczycieli, ważne do zapamiętania powinno być, że w obu tych okresach
młodzi ludzie potrzebują Nas jako „mądrych dorosłych” tj; przyjaciół, przewodników i nauczycieli.
Bez Nas często sobie sami nie poradzą w sytuacjach dla Siebie trudnych i zagrażających. 
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PRZEGLĄD WARSZTATÓW
Grupa wiekowa: 8-11

SESJA1
Celem tej sesji jest transfer wiedzy o tożsamościach i typach nauczania.

Kryterium sukcesu:  Uczestnicy są w stanie wyjaśnić efekty wpływu etykiet tożsamości  oraz typy 
nauczania na trzech poziomach: ich nauczania, ich uczniów oraz bezpieczeństwa online uczniów.

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU

15 Przedstawienie celu warsztatu

10 Etykiety tożsamości

10 Dobre praktyki

5 Dyskusja

10 Typy uczenia się

10 Dobre praktyki

5 Dyskusja

10 Teorie tożsamości

10 Nowe technologie online i tożsamość

5 Dyskusja

SESJA 2
Celem tej sekcji jest transfer wiedzy o interaktywnych dydaktykach i profilaktykach.
Kryterium sukcesu: Uczestnicy są w stanie wyjaśnić efekt wpływu interaktywnych dydaktyk oraz 
profilaktyk na trzech poziomach: ich nauczania, ich uczniów oraz bezpieczeństwa online uczniów.

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU

10 Interaktywna dydaktyka

20 Dobre praktyki
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15 Dyskusja

15 Elementy profilaktyki

15 Dobre praktyki

15 Dyskusja

SESJA 3
Celem tej sesji jest transfer wiedzy o technologiach edukacyjnych oraz Rozszerzonej Rzeczywistości 
(Augmented Reality  - AR) oraz jak tworzyć i grać w grę AR.

Kryterium sukcesu: Uczestnicy są w stanie wyjaśnić efekt wpływu technologii edukacyjnych oraz gry AR na 
trzech poziomach: ich nauczania, ich uczniów oraz bezpieczeństwa online uczniów.

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU

10 Technologie edukacyjne

25 Granie w grę w technologii Rozszerzonej 
Rzeczywistości (Augmented Reality - AR)

20 Tworzenie gry AR

15 Dyskusja

5 Perspektywa nauczyciela na plan lekcji

15 Pierwszy szkic planu lekcji

SESJA 4
Celem tej sesji jest wypełnienie przez nauczycieli arkusza planu lekcji lub wybranie istniejącego planu lekcji 
(jeden z dwóch modeli lekcji).

Kryterium sukcesu: Uczestnicy są w stanie zanotować hipotetyczne efekty wpływu ich planów lekcji na 
trzech poziomach: ich nauczania, ich uczniów oraz bezpieczeństwa online.

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU

80 Nauczyciele tworzą indywidualne plany lekcji

10 Dyskusja nt. szablonu ewaluacyjnego
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SESJA WDROŻENIOWA
Celem tej sesji jest wdrożenie oraz ewaluacja przez nauczycieli swoich planów lekcji, swoich decyzji oraz 
wybranych dobrych praktyk.

Kryterium sukcesu: Uczestnicy są w stanie przetestować efekt wpływu ich planów lekcji na trzech 
poziomach: ich nauczania, ich uczniów oraz bezpieczeństwa online uczniów.

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU

45 Nauczyciele wdrażają własny plan lekcji w 
swojej szkole

30 Nauczyciele wypełniają arkusz ewaluacji

SESJA 5
Celem tej sesji jest ewaluacja indywidualnych sesji nauczycieli oraz stworzenie zestawu  Dobrych Praktyk 
oraz Wyciągniętych Wniosków na Przyszłość (Best Practices and Lessons learned - BP/LL).

Kryterium sukcesu: Uczestnicy są w stanie ewaluować efekt wpływu ich planów lekcji na trzech poziomach: 
ich nauczania, ich uczniów oraz bezpieczeństwa online uczniów.

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU

30 Podsumowanie implementacji lekcji nauczycieli

50 Dyskusja prowadząca do listy BP/LL 

10 Rozdanie certyfikatów
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PRZEGLĄD WARSZTATÓW
Grupa wiekowa: 12-14

SESJA 1
Celem tej sesji jest transfer wiedzy o tożsamościach i typach nauczania.

Kryterium sukcesu:  Uczestnicy są w stanie wyjaśnić efekty wpływu etykiet tożsamości  oraz  
koncepty „płynnego życia” na trzech poziomach: ich nauczania, ich uczniów oraz bezpieczeństwa 
online uczniów.

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU

15 Przedstawienie celu warsztatu

10 Etykiety tożsamości

10 Dobre praktyki

5 Dyskusja

10 „Płynne życie”

10 Dobre praktyki

5 Dyskusja

10 Teorie tożsamości

10 Nowe technologie online i tożsamość

5 Dyskusja

SESJA 2
Celem tej sekcji jest transfer wiedzy o interaktywnych dydaktykach i profilaktykach.
Kryterium sukcesu: Uczestnicy są w stanie wyjaśnić efekt wpływu interaktywnych dydaktyk oraz 
profilaktyk na trzech poziomach: ich nauczania, ich uczniów oraz bezpieczeństwa online uczniów.

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU

10 Interaktywna dydaktyka

19



20 Dobre praktyki

15 Dyskusja

15 Elementy profilaktyki

15 Dobre praktyki

15 Dyskusja

SESJA 3
Celem tej sesji jest transfer wiedzy o technologiach edukacyjnych oraz Rozszerzonej Rzeczywistości 
(Augmented Reality  - AR) oraz jak tworzyć i grać w grę AR.

Kryterium sukcesu: Uczestnicy są w stanie wyjaśnić efekt wpływu technologii edukacyjnych oraz gry AR na 
trzech poziomach: ich nauczania, ich uczniów oraz bezpieczeństwa online uczniów.

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU

10 Technologie edukacyjne

25 Granie w grę w technologii Rozszerzonej 
Rzeczywistości (Augmented Reality - AR)

20 Tworzenie gry AR

15 Dyskusja

5 Perspektywa nauczyciela na plan lekcji

15 Pierwszy szkic planu lekcji

SESJA 4
Celem tej sesji jest wypełnienie przez nauczycieli arkusza planu lekcji lub wybranie istniejącego planu lekcji 
(jeden z dwóch modeli lekcji).
Kryterium sukcesu: Uczestnicy są w stanie zanotować hipotetyczne efekty wpływu ich planów lekcji na 
trzech poziomach: ich nauczania, ich uczniów oraz bezpieczeństwa online.

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU

80 Nauczyciele tworzą indywidualne plany lekcji

10 Dyskusja nt. szablonu ewaluacyjnego
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SESJA WDROŻENIOWA
Celem tej sesji jest wdrożenie oraz ewaluacja przez nauczycieli swoich planów lekcji, swoich decyzji oraz 
wybranych dobrych praktyk.

Kryterium sukcesu: Uczestnicy są w stanie przetestować efekt wpływu ich planów lekcji na trzech 
poziomach: ich nauczania, ich uczniów oraz bezpieczeństwa online uczniów.

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU

45 Nauczyciele wdrażają własny plan lekcji w 
swojej szkole

30 Nauczyciele wypełniają arkusz ewaluacji

SESJA 5
Celem tej sesji jest ewaluacja indywidualnych sesji nauczycieli oraz stworzenie zestawu  Dobrych Praktyk 
oraz Wyciągniętych Wniosków na Przyszłość (Best Practices and Lessons learned - BP/LL).

Kryterium sukcesu: Uczestnicy są w stanie ewaluować efekt wpływu ich planów lekcji na trzech poziomach: 
ich nauczania, ich uczniów oraz bezpieczeństwa online uczniów.

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU

30 Podsumowanie implementacji lekcji nauczycieli

50 Dyskusja prowadząca do listy BP/LL 

10 Rozdanie certyfikatów
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SESJA 1
Opis dla grupy wiekowej 8-11

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU SLAJD
PPT

SEKCJA PODRĘCZNIKA

15 Przedstawienie celu warsztatu 1 PREZENTACJA INSTRUKTORA
OPIS PROJEKTU
PREZENTACJA PPT WARSZTATU 8-11
KRYTERIA SUKCESU
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

10 Etykiety tożsamości 2 PYTANIA DIAGNOSTYCZNE
TŁO SESJI 1

10 Dobre praktyki 3 POZIOM 1 8-11 DOBRE PRAKTYKI

5 Dyskusja 4

10 Typy uczenia się 5 PYTANIA DIAGNOSTYCZNE
TŁO SESJI 1 

10 Dobre praktyki 6 POZIOM 1 8-11 DOBRE PRAKTYKI 

5 Dyskusja 7

10 Teorie tożsamości 8 TŁO SESJI 1 

10 Nowe technologie online i tożsamość 9 TŁO SESJI 1 

5 Dyskusja 10

Zacznij prezentację w Power Point. Upewnij się, że pokazujesz właściwy slajd we właściwym 
momencie warsztatu, jak wskazano w tabeli. 
Rozdaj dokument z kryteriami sukcesu. Poproś nauczycieli o pozostałe Oświadczenia o wyrażeniu 
zgody. 

Wyjaśnienie celu warsztatu
Po tym jak się przedstawiłeś i wyjaśniłeś cel warsztatu: 

 Ty (nauczyciel) nauczysz w czasie warsztatów trwających pięć sesji  tworzyć, wdrażać i oceniać 45-
minutowe plany lekcji dla uczniów w wieku 8-11 lat. Te lekcje mają na celu zwiększenie odporności 
uczniów  na radzenie sobie z doświadczeniami online – a przez to zwiększyć bezpieczeństwo 
uczniów online.   

 Ważnym narzędziem w osiąganiu tego celu jest gra Rozszerzona Rzeczywistość, interaktywne 
narzędzie dydaktyczne z elementami profilaktyki. 

 W trakcie tego warsztatu nauczysz się indywidualnie tworzyć plan tego warsztatu. 
 Wdrożysz ten plan lekcji w swojej szkole. 
 Po wdrożeniu spotkamy się ponownie, aby ocenić i wypracować wspólną listę najlepszych praktyk i 

nauczanych lekcji. 

Następnie przedstawisz cel sesji: 
 Celem sesji jest przekazanie wiedzy o tożsamości i typach uczenia się. 
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 Ty (nauczyciel) otrzymasz wprowadzeni do tych tematów, a także dobrych praktyk, aby zrozumieć 
znaczenie tych tematów dla Twojego nauczania, uczniów oraz bezpieczeństwa online Twoich 
uczniów. 

Kryteria sukcesu:
 Uczestnicy, którzy są nauczycielami są w stanie wyjaśnić wpływ efektów etykiet związanych 

z tożsamością I typów uczenia się na trzech poziomach: ich nauczanie, ich uczniowie oraz 
bezpieczeństwo uczniów online. 

Teraz poproś nauczycieli, aby każdy po kolei się przedstawili.
 Zauważysz, że pierwszy uczestnik będzie potrzebował trochę czasu, aby odpowiedzieć. Następny 

uczestnik I kolejni będą szybciej odpowiadali na pytania. Przyczyną tego jest to, że pierwszy 
uczestnik musi stworzyć ramę odpowiedzi. Pierwszy uczestnik musi wybrać, które etykiety 
tożsamości – patrz poniżej – są właściwe. Może wybrać na przykład wiek, zawód i liczbę dzieci. 
Następny uczestnik może tworzyć na bazie ramy pierwszego uczestnika. 

 Kolejny uczestnik może albo podążać za schematem pierwszego uczestnika albo wybrać inną ramę. 
 W zależności od tego czy większość uczestników wybierze czy podążać czy nie podążać za ramą 

pierwszego uczestnika możesz wytłumaczyć to jak tworzone są tożsamości – poprzez indywidualne 
ramy (pierwszy uczestnik i Ci, którzy nie podążają za pierwszym uczestnikiem).

 Obecnie odporność nie przyczynia się zbytnio do przeciwstawiania się presji rówieśniczej dotyczącej 
naszych tożsamości, ale w tym samym czasie jest otwarta na informację zwrotną. 

 Przyjrzymy się tożsamości i odporności poprzez wprowadzenie do etykiet tożsamości, typów uczenia
się, teorii tożsamości int wpływu nowych technologii na tożsamości. 

Etykiety tożsamości
Przedstaw wprowadzenie dotyczące etykiet tożsamości oparte o sesję 1 - TŁO. Najważniejsze 
elementy warte podkreślenia to:

 Jeśli przyjmujemy etykiety jako narrację własną, to tożsamości są wymyślone przez etykiety 
tożsamości.

 Im mniej szerokie są nasze etykiety tożsamości, tym mniej jesteśmy otwarci na informację zwrotną a
zatem na uczenie się. Te etykiety mogą być mniej lub bardziej szerokie. 

 W sytuacji zaufania jesteśmy bardziej otwarci na informację zwrotną. 

Dobre praktyki
Zaprezentuj dobre praktyki:

 Pozwól uczniom powtarzać i rozumieć następujące trzy zdania:

o Czasami popełniam błędy;
o Czasami moja motywacja jest egoistyczna;
o Jestem częścią problemu. 

Następnie wytłumacz kryjący się za tym sens. Poprzez mówienie “Czasami popełniam błędy” 
wykluczamy możliwość, że zawsze mamy rację. To zapewnia nam pewną dozę pokory: możemy się 
mylić, nawet teraz. Mówienie zdania “Jestem częścią problemu” wyklucza, że świat można 
podzielić na “my” i “oni”, gdzie “oni” są problemem. 
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 Zapytaj uczniów czy zgadzają się czy nie oraz jak się czują mówiąc te zdania; 
 Daj studentom informację zwrotną i pozwól im znaleźć rozróżnienie pomiędzy coachingiem 

a oceną;
 Oceń uczniów i pozwól im znaleźć rozróżnienie pomiędzy oceną, konsekwencją a osądem. 
 Pozwól studentom stworzyć drugą kartę punktacji, aby mogli zapisywać jak zareagowali na 

pierwszą sytuację.

Tabela wpływu
Wyjaśnij wpływ etykiet tożsamości i dobrych praktyk na nauczyciela, jego uczniów oraz 
bezpieczeństwo uczniów online. 

Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Mniejsza lub brak reakcji na 
wyzwania online, mniej 
podatni na jednowymiarowe 
profilowanie. 

Bardziej pozytywnie 
reagujący uczniowie. 

Bardziej otwarci na 
informację zwrotną, bardziej 
otwarci na uczenie się. 

Typy uczenia się
Przedstaw wprowadzenie do koncepcji typów uczenia się opartej na 1 sesji sekcji tła. 
Najważniejszymi elementami wartymi podkreślenia są:

 Są uczniowie, którzy widzą swoje osiągnięcia, jako skutek wrodzonych zdolności i Ci którzy 
widza jej jako co najmniej częściowo skutek ich wysiłków. 

 Ten drugi typ będzie osiągał lepsze wyniki. 

Dobre praktyki
Przedstaw dobre praktyki:

 Uświadom uczniom, którym typem uczniów są;
 Pozwól na niepowodzenie w nauce;
 Stwórz sytuację „naśladowania”:

o Przedstaw im zadanie, które jest wyzwaniem dla posiadanych umiejętności, ale jest 
w ich zasięgu;

o Określ jasny cel;
o Efekt: koncentracja, utrata samoświadomości, strata poczucia czasu. 

Tabela wpływu
Wyjaśnij wpływ koncepcji typów uczenia się i dobrych praktyk na nauczyciela, jego uczniów i 
bezpieczeństwo uczniów online. 

Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Mniejsze zrezygnowanie przy
napotkaniu wyzwań online, 
mniejsza skłonność do 
zostania sprofilowanym 
jednowymiarowo. 

Bardziej pozytywnie 
reagujący uczniowie. 

Bardziej zaangażowani, 
bardziej pozytywnie reagujący
na wyzwania. 
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Teorie tożsamości
Przedstaw wprowadzenie do teorii tożsamości oparty na 1 sesji sekcji tła. Najważniejszymi 
elementami wartymi podkreślenia są:

 Interpretacja Ervinga Goffmana;
 Interpretacja Paula Ricoeur;
 Interpretacja Anthony'ego Giddensa;

Nowe technologie online i tożsamość
Przestaw wprowadzenie do efektów jakie mają nowe technologie na nasze tożsamości, opierając 
się na 1 sesji sekcji tła. Najważniejsze elementy warte podkreślenia to:

 Brak segregacji publiczności;
 Algorytmy i Big Data zamiast komunikacji niewerbalnej;
 Szablony dla profili;
 Różne narracje jednocześnie;
 Brak konsekwencji i brak ciągłości we własnej narracji. 

25



SESJA 2
Opis dla grupy wiekowej 8-11 lat

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU SLAJD PPT SEKCJA PODRĘCZNIKA

10 Interaktywna dydaktyka 11 PYTANIA DIAGNOSTYCZNE
SESJA 2 TŁO

20 Dobre praktyki 12 POZIOM 2 8-11 DOBRE PRAKTYKI

15 Dyskusja 13

15 Elementy profilaktyki 14 PYTANIA DIAGNOSTYCZNE
SESJA 2 TŁO

15 Dobre praktyki 15 POZIOM 3 8-11 DOBRE PRAKTYKI

15 Dyskusja 16 SESJA 2 TŁO

Cele sesji:
Przekaż cel sesji:

 Celem tej sesji jest przekazanie wiedzy nt. interaktywnych form dydaktyki i profilaktyki.
 Zdobędziesz podstawową wiedzę [nauczyciel] związaną z powyższymi tematami, a także na temat 

dobrych praktyk, aby zrozumieć znaczenie tych kwestii dla swojego nauczania, swoich uczniów oraz 
dla bezpieczeństwa w Internecie swoich uczniów.

Kryteria sukcesu:
 Uczestnicy są w stanie wyjaśnić skutki oddziaływania interaktywnych form dydaktyki i 

profilaktyki na trzech poziomach: ich nauczania, uczniów i bezpieczeństwa online uczniów.

Interaktywna dydaktyka
Przedstaw wprowadzenie na temat interaktywnej dydaktyki, w oparciu o części tło sesji 2. 
Najważniejsze elementy:

• Studenci mają być współodpowiedzialni za swoją naukę;
• Musimy zaangażować wszystkich uczniów w klasie;
• Nauczanie i uczenie się to dwie różne rzeczy. Tylko dzięki interakcji możemy ustalić, ile 

nauczania rzeczywiście jest w uczeniu się.

Dobre praktyki
Przedstaw dobre praktyki:

 Zadawaj pytania diagnostyczne podczas lekcji; 
 Pozwól uczniom informować cię, czy za tobą nadążają; jeśli nie, niech inny uczeń wyjaśni 

niejasności; 
 Nie typowe “ręce do góry” decydują, który uczeń ma udzielić odpowiedzi, ale losowy 

wybór. 
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Tabela wpływu
Wyjaśnij wpływ interaktywnej dydaktyki i dobrych praktyk na pracę nauczyciela, jego uczniów I ich 
bezpieczeństwa w sieci.
Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Obecność dorosłego w 
komunikowaniu się o 
doświadczeniach online jest 
najbardziej skutecznym 
instrumentem w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa 
studentów online.

Skupienie się na uczeniu się 
uczniów, a nie na nauczaniu, 
na częstszej i znaczącej 
komunikacji - zarówno 
nauczyciela i uczniów, jak i 
uczniów między sobą, na 
kształtującej ocenie podczas 
lekcji. Więcej zaangażowania 
uczniów i głębsze relacje 
zaufania.

Współodpowiedzialność za 
własny proces uczenia się, 
więcej zaangażowania. 
Bardziej osobisty kontakt 
między nauczycielem a 
uczniem.

Elementy profilaktyki
Przedstaw wprowadzenie na temat profilaktyki, w oparciu o części tło sesji 2. Najważniejsze 
elementy:

 Utrzymanie ciągłości pracy z młodzieżą, czy nie działa epizodycznie. Tylko systematyczna 
ciągłość działań przynosi rezultaty - stworzenie możliwości regularnych interakcji, unikaj 
jednorazowych interakcji.

 Wskazane jest, aby zdiagnozować klasę: dowiedzieć się, co uczniowie potrafią, czym się 
interesują, jakie mają problemy i czego potrzebują jako grupa od dorosłych. Następnie 
warto wydobyć i wzmocnić potencjał i zasoby uczniów: wzmocnić ich umiejętności 
społeczne, dać im przestrzeń do rozwoju, oddać odpowiedzialność. Warto skupić się na 
nauczaniu tych kompetencji i umiejętności życiowych, które pomogą im radzić sobie w 
trudnych sytuacjach w przyszłości.

 Traktuj dziecko jako podmiot, jako aktywnego uczestnika w interakcji z dorosłymi - a nie 
jako obiekt.

 Ważnym elementem profilaktyki w tej grupie wiekowej jest zaangażowanie rodziców.
 Bądź autorytetem dla swoich uczniów - dzieci potrzebują mądrych dorosłych.
 Budowanie relacji zaufania poprzez dialog nauczyciel-uczeń.

Dobre praktyki
Przedstaw dobre praktyki:

 Użyj metody interaktywnej, w której nauczyciel inicjuje interakcję i angażuje dzieci. Dzieci są
aktywnymi uczestnikami i  mają wpływ na przebieg interakcji.  Na przykład metoda pracy
projektem.

 Działania,  w  których  nauczyciel  pełni  rolę  doradcy,  mentora  i  przyjaciela  lub  tylko
koordynuje  pomysły,  plany  i  działania  tworzone  przez  samych  uczniów  są  najbardziej
skuteczne.

 Na  podstawie  diagnozy  uczniów  nauczyciel  planuje,  jakie  umiejętności  i  doświadczenie
powinni zdobyć w trakcie realizacji projektu. Nauczyciel zakłada bardzo jasny i konkretny cel
edukacyjny.
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 Wdrożenie elementów takich jak: dyskusja, burza mózgów, podział zadań, podsumowanie
każdego etapu realizacji, ocena całego projektu, dyskusja na temat doświadczeń.

 Ważne jest, aby utrzymać motywację i wiarę uczniów, wiara nauczyciela w możliwości dzieci
pomaga im przetrwać porażkę, uczyć się na błędach, a tym samym uczyć wytrwałości.

 „Traktuj siebie jak narzędzie” – dotyczy to samodoskonalenia nauczyciela - narzędzie trzeba
doskonalić, szkol  się i  rozwijaj,  zadbaj o swój warsztat zawodowy i rozwijaj  umiejętności
przydatne do pracy z dziećmi. To założenie ma także inny aspekt jeżeli takiego podejścia
będzie się  uczyć  dzieci  już od najmłodszych lat  będą w przyszłości  naturalnie uczyć się,
rozwijać i szukać rozwiązań w trudnych sytuacjach.

 „Jestem  częścią  problemu”  takie  podejście  do  siebie  powinno  znacznie  ułatwić  pracę  i
spowodować  większą  wiarygodność  dorosłego  w  relacjach  z  dziećmi.  Jest  to  trudne
podejście  do  swojej  pracy  zawodowej,  ponieważ  zakłada,  że  w  większości  sytuacji
problemowych  związanych  z  uczniem,  nauczyciel  może  mieć  swój  wyraźny  wkład  –
niekoniecznie pozytywny. Czyli  na przykład: jeżeli  uczeń nie rozumie lekcji/tematu zanim
postawię mu ocenę analizuję Co takiego robię? lub czego nie robię? jako nauczyciel,  że
uczeń  nie  robi  postępów.  Taka  postawa  nauczyciela  buduje  w  dziecku  poczucie
sprawiedliwości, wiary w dorosłych i swojej własnej wartości jako małego człowieka, który
jest traktowany jako podmiot, a nie przedmiot.

Tabela wpływu
Wyjaśnij  wpływ  profilaktyki  i  dobrych  praktyk  na  pracę  nauczyciela,  jego  uczniów  i  ich
bezpieczeństwa w sieci.
Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Obecność dorosłego w 
komunikowaniu się o 
doświadczeniach online jest 
najbardziej skutecznym 
instrumentem w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa 
uczniów online. Dzieci mogą 
wejść do świata online 
bardziej świadomie i 
bezpiecznie, kiedy mogą 
poprosić kogoś dorosłego o 
pomoc.
Obecność rówieśników jest 
niezbędna do pokonania 
wyzwań, zwłaszcza dla 
słabszych uczniów.

Budowanie świadomej relacji
i poczucia zaufania w klasie, 
zwiększając zdolności 
nauczyciela do 
komunikowania się z 
uczniami, większe 
wykorzystanie metod 
interaktywnych.

Bliższe relacje z 
nauczycielem, wyższa 
świadomość ryzyka, lepsza 
komunikacja z rówieśnikami, 
większe zaangażowania w 
uczenie się.
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SESJA 3
Opis dla grupy wiekowej 8-11

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU SLAJD 
PPT

SEKCJA PODRĘCZNIKA

10 Technologie edukacyjne 17 SESJA 3 TŁO

25 Granie w grę w technologii Rozszerzonej 
Rzeczywistości (Augmented Reality - AR)

18 SESJA 3 TŁO
GRANIE W GRĘ AR 8-11
MARKERY GRY
FORMULARZ AR
KWESTIONARIUSZ AR

20 Tworzenie gry AR 19 SESJA 3 TŁO
TWORZENIE GRY AR

15 Dyskusja 20

5 Perspektywa nauczyciela na plan lekcji 21 PLAN LEKCJI

15 Pierwszy szkic planu lekcji 22 PLAN LEKCJI

Cele sesji:
Przekaż cel sesji:

 Celem tej sesji jest przekazać wiedzę o technologiach edukacyjnych i Rozszerzonej 
Rzeczywistości (Augmented Reality - AR) oraz jak tworzyć i grać w grę AR.

 Ty (nauczyciel) otrzymasz wprowadzenie do tych tematów, a także dobre praktyki, aby 
zrozumieć związek pomiędzy tymi tematami dla twojego nauczania, twoich uczniów i dla 
bezpieczeństwa online twoich uczniów. 

Kryteria sukcesu: 

 Uczestnicy, którzy są uczestnikami są w stanie wyjaśnić efekty oddziaływania technologii 
edukacyjnych i gry AR na trzech poziomach: ich nauczanie, ich uczniowie oraz 
bezpieczeństwo uczniów online. 

Technologie edukacyjne
Przedstaw wprowadzenie do technologii edukacyjnych w oparciu o 3 sesję - TŁO. 
Najważniejsze elementy warte podkreślenia to:
Technologia edukacyjna to „badanie i etyczne praktykowanie ułatwiania nauczania oraz 
poprawianie jakości poprzez tworzenie, używanie i zarządzanie odpowiednim procesem 
technologicznym i zasobami.”
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Typy 
umiejętności

Umiejętności 21 wieku Narzędzia wspierające Web 2.0

Umiejętności 
uczenia się 
  

Krytyczne myślenie
Kreatywne myślenie
Współpraca
Komunikowanie

 Blogi
 Wiki
 Oznaczanie i aplikacje społecznościowe
 Dzielenie się multimediami
 Usługi związane ze współpracą i komunikacją
 Usługi agregacji

Umiejętności 
czytania

Umiejętności: 
Informatyczne
Medialne
Technologiczne

 Blogi
 Wiki
 Oznaczanie i aplikacje społecznościowe
 Dzielenie się multimediami
 Usługi związane ze współpracą i komunikacją
 Aplikacje biurowe
 Usługi agregacji

Umiejętności 
życiowe

Elastyczność
Inicjatywa
Umiejętności społeczne
Produktywność
Przywództwo

 Wikis
 Oznaczanie i aplikacje społecznościowe 
 Dzielenie się multimediami
 Audio blogi and podcasting
 Sieci społecznościowe
 Usługi związane ze współpracą i komunikacją
 Usługi agregacji

Tabela wpływu
Wyjaśnij wpływ technologii edukacyjnych na nauczyciela, jego uczniów i bezpieczeństwo online 
uczniów. 

Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Możliwość rozmowy z 
dorosłym o doświadczeniach 
online jest najbardziej 
efektywnym instrumentem 
wspierającym 
bezpieczeństwo uczniów 
online. 

Mniejsza niepewność 
nauczyciel, większa 
otwartość na nowe 
technologie edukacyjne. 
Głębsze zaufanie w relacji z 
uczniami.

Możliwość rozmowy o 
nowych technologiach i 
doświadczeniach online z 
nauczycielami. 

Granie w grę AR
Przedstaw wprowadzenie do Rozszerzonej Rzeczywistości, opierając się na części Granie w grę AR 
8-11. Najważniejszymi elementami do podkreślenia są:

Rozszerzona Rzeczywistość (RR) składa się z przekazu video w czasie rzeczywistym generowanego 
przez kamerę, do której dodane są cyfrowe elementy, które pojawiają się w reakcji na wcześniej 
zdefiniowany wyzwalacz. 

 RR wyzwala zainteresowanie w naszym otoczeniu lub w naszych tożsamościach. 
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Dobre praktyki
Zaprezentuj dobre praktyki:

 Zagraj w grę z całą klasą;
 Zachęć uczniów do zagrania w grę;
 Użyj gry jako bodźca do dyskusji;
 Zapytaj uczniów kto z nich ma opinię na temat pytań gry;
 Pozwól uczniom interpretować rozszerzenia.

Pokaż zadanie RR i kwestionariusz RR. 

Tabela wpływu
Wyjaśnij wpływ gry RR i dobre praktyki na nauczyciela, jego uczniów i bezpieczeństwo uczniów 
online. 
Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Prowokowanie refleksji na 
temat dzielenia się danymi, 
tożsamości online i 
bezpieczeństwa online. 

Bycie moderatorem 
ułatwiającym komunikację 
rówieśniczą. 

Możliwość rozmowy o 
doświadczeniach online z 
rówieśnikami. Czasowy 
wzrost zaangażowania, 
wyższy poziom koncentracji, 
wyższym poziom zaufania. 

Następnie zagraj w grę dotyczącą dzielenia się danymi i tożsamościami online z nauczycielami. 
Przeczytaj sekcję dotyczącą tego jak przygotować, grać i interpretować grę w „Gra w grę AR 8-11”.

 URL: http://identifeye.ezzev.eu/.

Tworzenie gry RR
W celu stworzenia gry RR potrzebujesz wykonać następujące kroki:

 Ustal temat;
 Stwórz pytania;
 Stwórz opcje odpowiedzi;
 Stwórz rozszerzenia dla każdej opcji odpowiedzi;
 Stwórz teksty i dzięki (opcjonalne);
 Stwórz statyczne moduły i strony;
 Przetłumacz (opcjonalne);
 Stwórz plan lekcji.

Perspektywa nauczyciela na plan lekcji
Teraz jest czas na rozpoczęcie przez nauczycieli przygotowywanie ich planu lekcji. Rozdaj schemat 
planu lekcji i dobre praktyki pomijając edukacyjne technologie dobrych praktyk. Wyjaśnij, że teraz 
nauczyciele potrzebują podjąć decyzje dotyczące schematu planu lekcji, który będą wypełniać: 

 Czy ich plan będzie dotyczył programowych czy ponadprogramowych lekcji?
 Które wyzwanie lub szansa będą skierowane?
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Kiedy podejmą decyzję muszą wybrać ze wszystkich czterech poziomów i przynajmniej jedną dobrą
praktykę na poziom:

o Poziom pierwszy: etykiety tożsamości i typy uczenia się;
o Poziom drugi: Interaktywna dydaktyka;
o Poziom trzeci: profilaktyka;
o Poziom czwarty: Granie w grę Rozszerzona Rzeczywistość albo w nową grę RR; 

opcjonalnie, jeśli pojawi się niepewność u nauczycieli, że będzie to zbyt dużo, 
nauczyciel może wybrać wprowadzenie innej dobrej praktyki technologii 
edukacyjnej. 

Pierwszy szkic planu lekcji

Nauczyciele wypełniają schemat planu lekcji w ciszy. 
Mogą skorzystać z przerwy pomiędzy sekcją trzecią a czwartą aby odnieść się do pierwszego szkicu 
planu lekcji, jaki stworzyli.

32



SESJA 4
Opis dla grupy wiekowej 8-11

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU SLAJD PPT SEKCJA PODRĘCZNIKA

80 Nauczyciele tworzą indywidualne plany 
lekcji

23 PLAN LEKCJI

10 Dyskusja nt. szablonu ewaluacyjnego EWALUACJA PPT EWALUACJA NAUCZYCIELA
EWALUACJA PPT

Cele sesji
Przedstaw cele sesji:

 Celem tej sesji jest wypełnienie przez nauczycieli szablonu planu lekcji lub wybranie 
istniejącego już planu lekcji (jednego z dwóch modeli lekcji).

Kryteria sukcesu:
 Nauczyciele są w stanie zapisać hipotezy na temat skutków oddziaływania ich planu lekcji 

na trzech poziomach: ich nauczania, uczniów i bezpieczeństwa online uczniów.

Nauczyciele tworzą indywidualne plany lekcji
 Nauczyciele wypełniają szablony planu lekcji
 Podczas gdy nauczyciele będą wypełniać szablony, będziesz mieć okazję do „szybkich 

randek”, czyli krótkich indywidualnych sesji z nauczycielami.  Usiądź na kilka minut  z 
każdym z nauczycieli i wesprzyj ich w zadaniu. Zapytaj o ich decyzje (w sesji 3) i ich wybór 
dobrych praktyk do implementacji. W razie potrzeby przeprowadźcie burzę mózgów. 

 Jeśli nauczyciel zdaje się być bardzo niepewny czy użyć gry AR podczas swojej lekcji lub nie 
ma pojęcia, jak wdrożyć lekcję z użyciem gry AR, zaproponuj mu dwa, odpowiednie do 
wieku uczniów, jako opcje.

 Jeśli nauczyciel nadal będzie się niepokoić użyciem gry nawet po uwzględnieniu dwóch 
modeli lekcji, zasugeruj, żeby nauczyciel wybrał inną technologię edukacyjną z listy dobrych 
praktyk i zastosował w swoim planie lekcji. Przekaż nauczycielom wydrukowane dokument z
dobrymi praktykami w technologii edukacyjnej.
 

Dyskusja na temat szablonów ewaluacyjnych
 Rozdaj wydrukowane szablony ewaluacji i pokaż ewaluację w programie Power Point na 

dużym ekranie.
 Wspólnie z nauczycielami przejdźcie prezentację slajd po slajdzie.

Przekaż nauczycielom, że szablon ewaluacyjny powinni wypełnić dopiero po wdrożeniu swojego 
planu lekcji. Poproś ich o wysłanie szablonów za pomocą e-maila na swój adres przed piątą sesją. 
Poinformuj nauczycieli, w jaki sposób mogą się z tobą skontaktować, gdyby mieli jakiekolwiek 
pytania.
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MODELOWY PLAN LEKCJI (czas trwania 45 minut)
Grupa wiekowa: 8-11

IMIĘ I NAZWISKO
SZKOŁA
DATA
ADRES E-MAIL

NAZWA LEKCJI ID-EYE – STANDARDOWY KURS -  “lekcja modelowa”

PROGRAMOWA X POZA PROGRAMOWA
JEŻELI PROGRAMOWA TO JAKI PRZEDMIOT

WYZWANIE/ SZANSA Dzieci zaczynają swoją bytność online w bardzo młodym wieku. Ta lekcja jest 
okazją dla nauczycieli/rodziców by zbudować chronione relacje z uczniami oraz by 
zwiększyć ich bezpieczeństwo online w przyszłości.

CELE NAUCZANIA - Uczniowie i nauczyciele budują bliższe relacje ze sobą;
- Zwiększenie świadomości uczniów odnośnie zagrożeń z byciem online 
oraz nowe sposoby dla uczniów by odpowiadać na ryzykowne sytuacje 
online;
- Lepsza komunikacja w grupie/klasie;
- Jako dodatkowy wynik: zwiększenie zaangażowania w edukację i 
społeczność szkolną;

KRYTERIUM SUKCESU - Zwiększona świadomość I refleksje na temat zagrożeń związanych z 
bytnością online
- Zwiększona integracja klasy/grupy oraz bardziej pozytywne relacje z 
nauczycielem;
- Poprawiona komunikacja w klasie/grupie, oraz pomiędzy nauczycielem i 
uczniami;
- Zwiększenie świadomości uczniów odnośnie zagrożeń w Internecie oraz 
gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI
POZIOM 1 - TEMATY 3 zdania

POZIOM 2 - DYDAKTYKA  PYTANIA DIAGNOSTYCZNE
 WYBIERZ LOSOWO UCZNIA, KTÓRY BĘDZIE CZYTAŁ PYTANIA 

GRY I SUGEROWAŁ ODPOWIEDŹ
 WYBIERZ LOSOWO UCZNIA, KTÓRY ODPOWIEDZIAŁ 'NIE' NA 

PYTANIE DIAGNOSTYCZNE I ZAPYTAJ CZY JEST W STANIE 
WYTŁUMACZYĆ SWÓJ WYBÓR.

  WYBIERZ LOSOWO UCZNIA, KTÓRY ODPOWIEDZIAŁ 'TAK' NA
PYTANIE DIAGNOSTYCZNE I ZAPYTAJ CZY JEST W STANIE 
WYTŁUMACZYĆ SWÓJ WYBÓR

POZIOM 3 - PROFILAKTYKA  Skup się na słuchaniu i tworzeniu dialogu/relacji, które 
można wykorzystać później z grupa

 Bądź uważny, słuchaj, buduj relacje oparte o zaufanie – 
młodzi ludzie potrzebują modrych dorosłych, którzy chcą ich
słuchać i z nimi rozmawiać.
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WLICZAJĄC GRĘ AR TAK NIE
JEŻELI NIE, DLACZEGO

-
JEŻELI NIE, JAKA TECHNOLOGIA 
EDUKACYJNA -

PLANOWANY WPŁYW
NA MOJE NAUCZANIE Budowanie świadomych relacji i poczucia zaufania w klasie. 

Lepsza komunikacja z uczniami oraz użycie interaktywnych 
metod

NA MOICH UCZNIÓW Bliższe relacje z nauczycielem, świadomość zagrożeń, lepsza 
komunikacja z grupą, większe zaangażowanie w naukę.

NA BEZPIECZEŃSTWO ONLINE UCZNIÓW Obecność dorosłego w internecie oraz umiejętność 
komunikowania się i mówienia o swoich 
doświadczeniach online jest efektywnym narzędziem do
zwiększania bezpieczeństwa uczniów online.

Dzieci mogą bardziej świadomie wchodzić do świata online, 
co powoduje że są bezpieczniejsi. Będą mieli mniej oporów z 
proszeniem dorosłych o pomoc.

TYPY OCENY Dyskusja pod koniec lekcji

OPIS PLANU LEKCJI KROK 1 – 2’
WYJAŚNIJ CELE LEKCJI
Młodzież w tym wieku nie utrzymuje uwagi zbyt długo. Spróbuj krótko i zwięźle 
przedstawić cel lekcji.
CELEM TEJ LEKCJI JEST WYJAŚNIENIE CZYM SĄ „TOŻSAMOŚCI” ONLINE I JAK SĄ 
BUDOWANE.

KROK 2 – 2’
WYJAŚNIENIE ZASAD.

 ZAGRAMY W GRĘ – OZNACZA TO ŻE PRZEDYSKUTUJEMY JAK NAUCZYCIELE 
POWINNY IDEALNIE UCZYĆ UCZNIÓW, KTÓRZY BĘDĄ SIĘ IDEALNIE UCZYĆ

 WAŻNYM JEST BY PAMIĘTAĆ PODCZAS DYSKUSJI O 3 ZDANIACH, KTÓRE 
POWTÓRZYCIE ZA MNĄ:

o CZASEM ROBIĘ BŁĘDY
o CZASEM MOJA MOTYWACJA JEST EGOISTYCZNA
o JESTEM CZĘŚCIĄ PROBLEMU

KROK 3 – 20’
GRANIE W GRĘ

 Wybierz, kto będzie grał – ty czy uczeń. Jeżeli uczeń chce grać, pozwól im, 
ponieważ umieszczenie go w roli na pierwszym planie zwiększy jego 
samoocenę oraz pewność, a reszta grupy będzie bardziej aktywnie 
uczestniczyć w lekcji. Jeżeli żaden z uczniów nie będzie chciał grać, to ty 
jako nauczyciel powinieneś być graczem, co również może być pewną 
atrakcją dla uczniów oraz zwiększyć ich zaangażowanie w lekcje. Jeżeli to 
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uczeń będzie grał, pamiętaj by mieć z nim kontakt przed lekcją,by 
skalibrować grę. Umożliwi to bardziej płynne wdrożenie lekcji, bez żadnych 
problemów.

 Gra jest centralnym punktem twojej lekcji. Graj w taki sposób, by dzieci 
nadążały za tobą. Nie spiesz się. To pomoże im skupić swoją uwagę.

 DO KAŻDEGO PYTANIA WYBIERZ PRZYPADKOWEGO UCZNIA. POPROŚ BY 
PRZECZYTALI PYTANIE I ODPOWIEDZI. TO ZASUGERUJE ODPOWIEDŹ.

 ZAPYTAJ SIĘ, KTO ZGADZA SIĘ Z SUGEROWANĄ ODPOWIEDZIĄ I 
DLACZEGO?

 ZAPYTAJ SIĘ, KTO NIE ZGADZA SIĘ Z SUGEROWANĄ ODPOWIEDZIĄ I 
DLACZEGO?

 PRZEPROWADŹ GŁOSOWANIE

Rób częste i dłuższe przerwy by omówić nadchodzące pytania. Uczniowie w tym
wieku  nie  mają  wiele  cierpliwości:  chcą  zrozumieć,  nauczyć  się  jak  najszybciej.
Umożliwi ci to utrzymać porządek w klasie i kontynuowanie lekcji.
Słuchaj  uważnie  pytań  i  komentarzy  uczniów,  staraj  się  wyłapać  jak  najwięcej
informacji podczas ich rozmów na temat poglądów i potrzeb twoich uczniów.

PRZYKŁĄD:
PYTANIE 6
Czy  normalnie  wypełniasz  wszystkie  pola  rejestracji,  nawet  te,  które  nie  są
obowiązkowe? 
Jeżeli wybrano odpowiedź TAK poniżej sugerowane pytania:
-Jak  myślisz,  co  się  dzieje  z  informacjami,  które  umieszczasz  w  polach
nieobowiązkowych?
-  Jak  myślisz,  co strona lub aplikacja  robi  z  informacjami  wprowadzonymi przez
ciebie? Czy myślisz że ktoś je będzie oglądał w sieci?
Jeżeli wybrano odpowiedź NIE poniżej sugerowane pytania:
- Dlaczego nie dzielisz się wszystkimi informacjami?
- Jak myślisz, co się dzieje z twoimi danymi, kiedy każdy ma do nich dostęp?
Jeżeli wybrano odpowiedź  CZASEM poniżej sugerowane pytania:
- Kiedy wypełniasz wszystkie informacje o sobie, a kiedy nie?
- Dlaczego czasami zostawiasz puste pola?

PYTANIE 8
Wyobraź sobie,  że kolega opublikował twoje zdjęcie sprzed pięciu lat  na swoim
profilu. Co o tym sądzisz? 
Jeżeli wybrano odpowiedź LUBIĘ TO poniżej sugerowane pytania:
- Czemu to lubisz?
- Wyobraź sobie że inni nie lubią tego zdjęcia i może napiszą komentarz, który nie
będzie ci odpowiadał. Jakbyś się wtedy poczuł?
Jeżeli wybrano odpowiedź NIE LUBIĘ TEGO poniżej sugerowane pytania:
- Czy przytrafiło się coś takiego tobie, lub może któremuś z twoich przyjaciół?
- Jak myślisz czuje się osoba, której zdjęcie zostało umieszczone bez ich zgody?
- Co możesz zrobić w takiej sytuacji?

KROK 4 – 6’
PO GRZE - DEBATA 
ZADAJ SWOJE PIERWSZE PYTANIE DIAGNOSTYCZNE:
CZY MOŻNA BYĆ ONLINE I NIE BUDOWAĆ SWOJEJ TOŻSAMOŚCI ONLINE?
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KAŻDY MUSI POKAZAĆ TERAZ ZIELONĄ KARTKĘ (TAK) LUB CZERWONĄ (NIE)
 WYBIERZ UCZESTNIKA KTÓRY ODPOWIEDZIAŁ NIE, I POZWÓL MU 

WYTŁUMACZYĆ SWOJĄ ODPOWIEDŹ
 WYBIERZ UCZESTNIKA KTÓRY ODPOWIEDZIAŁ TAK, I POZWÓL MU 

WYTŁUMACZYĆ SWOJĄ ODPOWIEDŹ
 POZWÓL UCZNIOM PONOWNIE ZAGŁOSOWAĆ
 WYJAŚNIJ SWÓJ PUNKT WIDZENIA. ODPOWIEDŹ NIE – KAŻDE DZIAŁANIE 

ONLINE BUDUJE NASZĄ TOŻSAMOŚĆ. WYJAŚNIJ DLACZEGO, UŻYWAJĄC 
PRZYKŁADÓW Z GRY:

UŻYJ PYTANIA / ODPOWIEDZI – NOTATKI DO GRY: NR 8, 9
Moje uzasadnienie (nauczyciel)
Każda  akcja  online  dodaje  do  budowanych  tożsamości  online  –  warto  pokazać
dzieciom,  że  praktycznie  każde  działanie  w  Internecie,  szczególnie  na  stronach
społecznościowych,  zostawia  ślad.  Aktualizowanie  profilów,  zdjęcia,  filmy  oraz
komentarze często powodują iż  ludzie budują opinię na nasz temat,  nie zawsze
zgodną  z  naszym  auto  obrazem.  Umieszczane  informacje  mogą  żyć  „własnym
życiem”,  co oznacza  że  są  dostępne i  mogą być  rozpowszechniane przez  innych
ludzi, tych,których nie znamy. Mamy mniejszą kontrolę nad komentarzami innych
oraz  miejscami  gdzie  są  publikowane.  Te  informacje  mogą  budować  niechciany
obraz. Połóż szczególny nacisk na myślenie o bezpieczeństwie online. Jeżeli jest coś,
czego  uczniowie  nie  rozumieją,  pozwól  im  poprosić  o  wyjaśnienie  i  pomoc  od
dorosłych,  W życiu  online  i  offline  istnieje  „złota”  zasada -  „otrzymujesz  to,  co
dajesz”,  im  szybciej  pomożemy  uczniom  to  zrozumieć,  tym  szybciej  będą
przynajmniej trochę bardziej świadomi i bezpieczni w świecie wirtualnym.

KROK 5 – 10’
RYSOWANIE – MÓJ AUTOPORTRET ONLINE
ZADANIE 1 – ROZDAJ FORMULARZ

 POPROŚ UCZNIÓW BY NARYSOWALI SWÓJ AUTOPORTRET ONLINE – ICH
TOŻSAMOŚĆ ONLINE

 PO  NARYSOWANIU  –  POPROŚ  KOLEJNO  UCZNIÓW  BY  OPISALI  CO
NARYSOWALI

KROK 6 – 5’
ANKIETA
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MODELOWY PLAN LEKCJI 2 (czas trwania 45 minut)

Grupa wiekowa: 8-11

IMIĘ I NAZWISKO
SZKOŁA
DATA
ADRES E-MAIL

NAZWA LEKCJI SPOTKAJ RODZICÓW

X PROGRAMOWA POZA PROGRAMOWA
JEŻELI PROGRAMOWA TO JAKI PRZEDMIOT INFORMATYKA

WYZWANIE/ 
SZANSA

Wyzwanie: Rodzice rzadko rozmawiają z dziećmi o ich 
doświadczeniach online, mimo tego że dzieci chcą rozmawiać

CELE NAUCZANIA Uczniowie prezentują swój pogląd jak komunikować się z 
rodzicami o doświadczeniach online i nowej technologii.

KRYTERIUM SUKCESU Propozycje komunikacji, która jest:
 Otwarta;
 Nie moralizująca;
 Nie dzieląca.

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI
POZIOM 1 - TEMATY Zapewnianie trenowania
POZIOM 2 - DYDAKTYKA Przypadkowe wybieranie przez ciągnięcie słomek (2 razy).
POZIOM 3 - PROFILAKTYKA Nauczanie projektowe.

Angażowanie środowisk uczniów poza szkolnym 
środowiskiem

WLICZAJĄC GRĘ AR TAK NIE 
JEŻELI NIE, DLACZEGO -
JEŻELI NIE, JAKA TECHNOLOGIA
EDUKACYJNA

-

PLANOWANY WPŁYW
NA MOJE NAUCZANIE Większa otwartość na technologie edukacyjne, 

większa otwartość na bardziej prywatne tematy w 
curriculum.
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NA MOICH UCZNIÓW Otwieranie nowego kanału komunikacji z dorosłymi 
(nauczyciele i rodzice) o doświadczeniach online i 
nowych technologiach.

NA BEZPIECZEŃSTWO ONLINE 
UCZNIÓW

Nowe kanały komunikacji o doświadczeniach online 
i nowych technologiach powinny doprowadzić do 
sytuacji, w której gdy coś złego dzieje się online, 
uczniowie czują iż mogą omówić to z dorosłym – 
nauczycielem, rodzicem lub kimś innym.

Gra zapewni informacje o dzieleniu się danymi 
online oraz o tożsamościach online. To powinno 
zwiększyć odporność uczniów.

TYPY OCENY Ocenianie kształtujące podczas procesu wypełniania 
odpowiedzi przez kilka grup.

Dyskusja pod koniec lekcji na temat udzielonych odpowiedzi.

OPIS PLANU 
LEKCJI

KROK 1 – 10’
Wprowadzenie do celów nauczania, listy pytań oraz kryteriów sukcesu. 

Lista pytań:
 W jakim aspekcie dorośli potrzebowaliby pomocy podczas grania 

w grę?
 Co było by proste dla dorosłych podczas grania w grę?
 Czy dorośli szczerze odpowiadali by na pytania?
 Co mógłbyś zrobić by pomóc dorosłym zagrać w grę?

Podziel klasę na 4 grupy, poprzez losowe wybieranie słomek. Rozdaj listę
pytań każdej z grup.

KROK 2 – 20’
Niech każda z grup zagra w grę mając listę pytań.
Niech grupowo odpowiedzą na pytania.
Nauczyciel trenuje oraz wymienia się wiedzą i informacjami z każdą z 
grup.

KROK 3 – 15’
Nauczyciel losowo wybiera przedstawiciela z każdej z grup poprzez 
losowanie słomek. Przedstawiciel czyta odpowiedzi swojej grupy. 
Nauczyciel omawia go z nimi. Nauczyciel omawia plan lekcji z każdą z 
czterech grup.
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WDRAŻANIE LEKCJI
Opis dla grupy wiekowej 8-11

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU SLAJD 
PPT 

SEKCJA 
PODRĘCZNIKA

45 Nauczyciele wdrażają własny plan lekcji w swojej szkole - -

30 Nauczyciele wypełniają arkusz ewaluacji - -

Cel
 Celem tej lekcji jest wdrożenie i ewaluacja swojego planu lekcji, ich decyzji oraz ich 

wybranych dobrych praktyk.

Kryterium sukcesu:
 Nauczyciele są w stanie przetestować efekt wpływu swoich planów lekcji na trzech 

poziomach: ich nauczanie, ich uczniowie oraz bezpieczeństwo online uczniów.

Nauczyciele wdrażają swój własny plan lekcji w swoich szkołach
Teraz nauczyciele samodzielnie wdrażają swój plan lekcji napisany podczas sesji 3 i 4. Wykorzystują 
do tego albo swoje regularne zajęcia lub zajęcia pozalekcyjne, w zależności od ich wyboru. Ty nie 
jesteś na nich obecny.

Nauczyciele wypełniają arkusz ewaluacji
Po wdrożeniu swoich planów lekcji, nauczyciele wypełniają arkusz ewaluacji oraz wysyłają ci go 
mailem przed rozpoczęciem piątej sesji. 
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SESJA 5
Opis dla grupy wiekowej 8-11

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU SLAJD PPT SEKCJA PODRĘCZNIKA

30 Podsumowanie implementacji lekcji nauczycieli 25 EWALUACJA NAUCZYCIELI

50 Dyskusja prowadząca do listy BP/LL 26

10 Rozdanie certyfikatów 27 CERTYFIKATY

Cele sesji
Przedstaw cele sesji:

 Celem tej sesji jest ewaluacja indywidualnych sesji nauczycieli oraz stworzenie pakietu 
Najlepszych Praktyk i Wyciągniętych Wniosków na Przyszłość (eng. Best Practices and 
Lessons Learned - BP/LL).

Kryteria sukcesu:
 Nauczyciele są w stanie ewaluować wpływ efektów swoich lekcji na trzech poziomach: 

swojego nauczania, swoich uczniów oraz bezpieczeństwa online swoich uczniów.

Podsumowanie implementacji lekcji nauczycieli 
Poproś nauczycieli o odpowiedź na poniższe pytania - na podstawie szablonu oceny, który 
wypełnili:

• Czy twoja lekcja była przeprowadzona w ramach planu lekcji czy pozalekcyjne?
• Jakie wyzwanie czy szanse chcesz zaadresować? 
• Jakie dobre praktyki wybrałeś?
• Jaki wpływ miały wybrane dobre praktyki na twoje nauczanie?
• Jaki wpływ miały wybrane dobre praktyki na twoich uczniów?
• Jaki wpływ miały wybrane dobre praktyki na bezpieczeństwo twoich uczniów w sieci?

Jeśli chcesz, możesz nagrać odpowiedzi nauczycieli. Jeśli zdecydujesz się na taki krok, będziemy 
wdzięczni za podzielenie się z nami kopią nagrania. Możesz wysłać je do jednego z autorów i 
partnerów projektu, Pana Onno Hansena: onno.hansen@gmail.com.

Dyskusja prowadząca do listy BP/LL 
Zarezerwuj czas na przeprowadzenie dyskusji z nauczycielami na temat ich odpowiedzi. Miej na 
uwadze poniższe tematy:

 Czy podobne dobre praktyki miały pozytywny wpływ na proces nauczania dla nauczycieli, 
ich uczniów i na temat bezpieczeństwa w sieci uczniów?

 Czy podobne dobre praktyki nie miały wpływu lub negatywny wpływ na na proces 
nauczania dla nauczycieli, ich uczniów i na temat bezpieczeństwa w sieci uczniów?

 W jakich warunkach dobre praktyki mają pozytywny, negatywny lub neutralny wpływ na 
proces nauczania dla nauczycieli, ich uczniów i na temat bezpieczeństwa w sieci uczniów?
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Podsumuj dyskusję sporządzając listę dobrych praktyk, które miały pozytywny wpływ na proces 
nauczania dla nauczycieli, ich uczniów i na temat bezpieczeństwa w sieci uczniów dla innych 
nauczycieli ("Dobre Praktyki") oraz warunki, na podstawie których je opracowano oraz listę 
dobrych praktyk, które nie miały wpływu lub miały negatywny wpływ na proces nauczania dla 
nauczycieli, ich uczniów i na temat bezpieczeństwa w sieci uczniów ("Wyciągnięte Wnioski") oraz 
powody, przez które się nie powiodły.

Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami ich kopią. Możesz przesłać ją do jednego z autorów I 
partnerów projektu, Pana Onno Hansena: onno.hansen@gmail.com.

Rozdanie certyfikatów
Warsztaty dobiegają końca. Jedynym zadaniem pozostaje rozdanie każdemu z nauczycieli 
certyfikatu warsztatowego.
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SESJA 1
Opis dla grupy w wieku 12-14

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU SLAJD 
PPT

SEKCJA PODRĘCZNIKA

15 Wyjaśnienie celu warsztatu 1 PRZEDSTAWIENIE SIĘ INSTRUKTORA
OPIS PROJEKTU
WARSZTATY POWER POINT 12-14
KRYTERIA SUKCESU
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

10 Etykiety tożsamości 2 PYTANIA DIAGNOSTYCZNE
TŁO 1 SESJI

10 Dobre praktyki 3 POZIOM 12-14 DOBRYCH PRAKTYK

5 Dyskusja 4

10 “Płynne życie” 5 PYTANIA DIAGNOSTYCZNE
TŁO 1 SESJI

10 Dobre praktyki 6 POZIOM 12-14 DOBRYCH PRAKTYK

5 Dyskusja 7

10 Teorie tożsamości 8 TŁO 1 SESJI

10 Nowe technologie online i tożsamość 9 TŁO 1 SESJI

5 Dyskusja 10

Rozpocznij prezentację ppt. 
Zacznij prezentację w Power Point. Upewnij się, że pokazujesz właściwy slajd we właściwym 
momencie warsztatu, jak wskazano w tabeli. 
Rozdaj dokument z kryteriami sukcesu. Poproś nauczycieli o pozostałe Oświadczenia o wyrażeniu 
zgody. 

Wyjaśnienie celu warsztatu
Po tym jak się przedstawiłeś i wyjaśniłeś cel warsztatu: 

 Ty (nauczyciel) nauczysz w czasie warsztatów trwających pięć sesji  tworzyć, wdrażać i oceniać 45-
minutowe plany lekcji dla uczniów w wieku 12-14 lat. Te lekcje mają na celu zwiększenie odporności 
uczniów  na radzenie sobie z doświadczeniami online – a przez to zwiększyć bezpieczeństwo 
uczniów online – jednocześnie wzmacniając ich świadomość, kreatywne i krytyczne stanowisko jako 
kształtujących się odpowiedzialnych obywateli.   

 Ważnym narzędziem w osiąganiu tego celu jest gra Rozszerzona Rzeczywistość, interaktywne 
narzędzie dydaktyczne z elementami profilaktyki. 

 W trakcie tego warsztatu nauczysz się indywidualnie tworzyć plan tego warsztatu. 
 Wdrożysz ten plan lekcji w swojej szkole. 
 Po wdrożeniu spotkamy się ponownie, aby ocenić i wypracować wspólną listę najlepszych praktyk i 

nauczanych lekcji. 
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Następnie przedstawisz cel sesji: 
 Celem sesji jest przekazanie wiedzy o tożsamości i typach uczenia się. 
 Ty (nauczyciel) otrzymasz wprowadzeni do tych tematów, a także dobrych praktyk, aby zrozumieć 

znaczenie tych tematów dla Twojego nauczania, uczniów oraz bezpieczeństwa online Twoich 
uczniów. 

Kryteria sukcesu:
 Uczestnicy, którzy są nauczycielami są w stanie wyjaśnić wpływ efektów etykiet związanych 

z tożsamością I typów uczenia się na trzech poziomach: ich nauczanie, ich uczniowie oraz 
bezpieczeństwo uczniów online. 

Teraz poproś nauczycieli, aby każdy po kolei się przedstawili.
 Zauważysz, że pierwszy uczestnik będzie potrzebował trochę czasu, aby odpowiedzieć. Następny 

uczestnik I kolejni będą szybciej odpowiadali na pytania. Przyczyną tego jest to, że pierwszy 
uczestnik musi stworzyć ramę odpowiedzi. Pierwszy uczestnik musi wybrać, które etykiety 
tożsamości – patrz poniżej – są właściwe. Może wybrać na przykład wiek, zawód i liczbę dzieci. 
Następny uczestnik może tworzyć na bazie ramy pierwszego uczestnika. 

 Kolejny uczestnik może albo podążać za schematem pierwszego uczestnika albo wybrać inną ramę. 
 W zależności od tego czy większość uczestników wybierze czy podążać czy nie podążać za ramą 

pierwszego uczestnika możesz wytłumaczyć to jak tworzone są tożsamości – poprzez indywidualne 
ramy (pierwszy uczestnik i Ci, którzy nie podążają za pierwszym uczestnikiem).

 Obecnie odporność nie przyczynia się zbytnio do przeciwstawiania się presji rówieśniczej dotyczącej 
naszych tożsamości, ale w tym samym czasie jest otwarta na informację zwrotną. 

 Przyjrzymy się tożsamości i odporności poprzez wprowadzenie do etykiet tożsamości, typów uczenia
się, teorii tożsamości int wpływu nowych technologii na tożsamości. 

Etykiety tożsamości
Przedstaw wprowadzenie dotyczące etykiet tożsamości oparte o sesję 1 - TŁO Najważniejsze 
elementy warte podkreślenia to:

 Jeśli przyjmujemy etykiety jako narrację własną, to tożsamości są wymyślone przez etykiety 
tożsamości.

 Im mniej szerokie są nasze etykiety tożsamości, tym mniej jesteśmy otwarci na informację zwrotną a
zatem na uczenie się. Te etykiety mogą być mniej lub bardziej szerokie. 

 W sytuacji zaufania jesteśmy bardziej otwarci na informację zwrotną.

Dobre praktyki
Zaprezentuj dobre praktyki:

 Pozwól uczniom powtarzać i rozumieć następujące trzy zdania:

o Czasami popełniam błędy;
o Czasami moja motywacja jest egoistyczna;
o Jestem częścią problemu. 

Następnie wytłumacz kryjący się za tym sens. Poprzez mówienie “Czasami popełniam błędy” 
wykluczamy możliwość, że zawsze mamy rację. To zapewnia nam pewną dozę pokory: możemy się 
mylić, nawet teraz. Mówienie zdania “Jestem częścią problemu” wyklucza, że świat można 
podzielić na “my” i “oni”, gdzie “oni” są problemem. 
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 Zapytaj uczniów czy zgadzają się czy nie oraz jak się czują mówiąc te zdania; 
 Daj studentom informację zwrotną i pozwól im znaleźć rozróżnienie pomiędzy coachingiem 

a oceną;
 Oceń uczniów i pozwól im znaleźć rozróżnienie pomiędzy oceną, konsekwencją a osądem. 
 Pozwól studentom stworzyć drugą kartę punktacji, aby mogli zapisywać jak zareagowali na 

pierwszą sytuację.

Tabela wpływu
Wyjaśnij wpływ etykiet tożsamości i dobrych praktyk na nauczyciela, jego uczniów oraz 
bezpieczeństwo uczniów online. 

Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Mniejsza lub brak reakcji na 
wyzwania online, mniej 
podatni na jednowymiarowe 
profilowanie. 

Bardziej pozytywnie 
reagujący uczniowie. 

Bardziej otwarci na 
informację zwrotną, bardziej 
otwarci na uczenie się. 

„Płynne życie”
Przedstaw wprowadzenie do koncepcji „płynnego życia” Zygmunta Baumana, opierając się na 1 
sesji - TŁO. Najważniejsze elementy warte podkreślenia to:

 Globalizacja;
 Ultra-konsumpcjonizm;
 Szybkie zmiany więc nowe nawyki i interpretowane ramy są skłonne do stania się porażką;
 Wszyscy cierpią z powodu lęku przed staniem się zbędnymi. 

Dobre praktyki
Przedstaw dobre praktyki:

Jedyną szansą na szacunek do samego siebie jest zdobywanie umiejętności obywatelskich, które 
ułatwią nam życie z innymi:

 Prowadzenie dialogu; 
 Prowadzenie negocjacji;
 Zdobywanie wzajemnego zrozumienia;
 Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów;
 Bycie w stanie uczyć się reagowania na nowe sytuacje. 

Tabela wpływu
Wyjaśnij wpływ koncepcji „płynnego życia” i dobre praktyki na nauczyciela, jego uczniów i 
bezpieczeństwo uczniów online. 
Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Bardziej krytyczne 
nastawienie online, lepsze 
umiejętności radzenia sobie z
„innością” online. 

Bardziej krytyczna 
odpowiedź uczniów, większa 
tolerancja uczniów. 

Bardziej krytyczne 
nastawienie, wyższe 
umiejętności obywatelskie. 
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Teorie tożsamości
Przedstaw wprowadzenie do teorii tożsamości oparty na 1 sesji sekcji tła. Najważniejszymi 
elementami wartymi podkreślenia są:

 Interpretacja Ervinga Goffmana;
 Interpretacja Paula Ricoeur;
 Interpretacja Anthony'ego Giddensa;

Nowe technologie online i tożsamość
Przestaw wprowadzenie do efektów jakie mają nowe technologie na nasze tożsamości, opierając 
się na 1 sesji - TŁO. Najważniejszymi elementami wartymi podkreślenia są:

 Brak segregacji publiczności;
 Algorytmy i Big Data zamiast komunikacji niewerbalnej;
 Szablony dla profili;
 Różne narracje jednocześnie;
 Brak konsekwencji i brak ciągłości we własnej narracji. 
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SESJA 2
Opis dla grupy wiekowej 12-14 lat

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU SLAJD PPT SEKCJA PODRĘCZNIKA

10 Interaktywna dydaktyka 11 PYTANIA DIAGNOSTYCZNE
SESJA 2 TŁO

20 Dobre praktyki 12 POZIOM 2 12-14 DOBRE PRAKTYKI
15 Dyskusja 13
15 Elementy profilaktyki 14 PYTANIA DIAGNOSTYCZNE

SESJA 2 TŁO
15 Dobre praktyki 15 POZIOM 3 12-14 DOBRE PRAKTYKI
15 Dyskusja 16 SESJA 2 TŁO

Cele sesji:
Przekaż cel sesji:

 Celem tej sesji jest przekazanie wiedzy nt. interaktywnych form dydaktyki i profilaktyki.
 Zdobędziesz podstawową wiedzę [nauczyciel] związaną z powyższymi tematami, a także na temat 

dobrych praktyk, aby zrozumieć znaczenie tych kwestii dla swojego nauczania, swoich uczniów oraz 
dla bezpieczeństwa w Internecie swoich uczniów.

Kryteria sukcesu:
 Uczestnicy są w stanie wyjaśnić skutki oddziaływania interaktywnych form dydaktyki i 

profilaktyki na trzech poziomach: ich nauczania, uczniów i bezpieczeństwa online uczniów.

Interaktywna dydaktyka
Przedstaw wprowadzenie na temat interaktywnej dydaktyki, w oparciu o części tło sesji 2. 
Najważniejsze elementy:

• Studenci mają być współodpowiedzialni za swoją naukę;
• Musimy zaangażować wszystkich uczniów w klasie;
• Nauczanie i uczenie się to dwie różne rzeczy. Tylko dzięki interakcji możemy ustalić, ile 

nauczania rzeczywiście jest w uczeniu się.

Dobre praktyki
Przedstaw dobre praktyki:

 Zadawaj pytania diagnostyczne podczas lekcji; 
 Pozwól uczniom informować cię, czy za tobą nadążają; jeśli nie, niech inny uczeń wyjaśni 

niejasności; 
 Nie typowe “ręce do góry” decydują, który uczeń ma udzielić odpowiedzi, ale losowy 

wybór. 
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Tabela wpływu

Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Obecność dorosłego w 
komunikowaniu się o 
doświadczeniach online jest 
najbardziej skutecznym 
instrumentem w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa 
studentów online.
Skupienie się na uczeniu się 
uczniów, a nie na nauczaniu, 
na częstszej i znaczącej 
komunikacji - zarówno 
nauczyciela i uczniów, jak i 
uczniów między sobą, na 
kształtującej ocenie podczas 
lekcji. Więcej zaangażowania 
uczniów i głębsze relacje 
zaufania.

Współodpowiedzialność za 
własny proces uczenia się, 
więcej zaangażowania. 
Bardziej osobisty kontakt 
między nauczycielem a 
uczniem.

Elementy profilaktyki
Przedstaw wprowadzenie na temat profilaktyki, w oparciu o części tło sesji 2. Najważniejsze 
elementy:

 Utrzymanie ciągłości pracy z młodzieżą, czy nie działa epizodycznie. Tylko systematyczna 
ciągłość działań przynosi rezultaty - stworzenie możliwości regularnych interakcji, unikaj 
jednorazowych interakcji.

 Wskazane jest, aby zdiagnozować klasę: dowiedzieć się, co uczniowie potrafią, czym się 
interesują, jakie mają problemy i czego potrzebują jako grupa od dorosłych. Następnie 
warto wydobyć i wzmocnić potencjał i zasoby uczniów: wzmocnić ich umiejętności 
społeczne, dać im przestrzeń do rozwoju, oddać odpowiedzialność. Warto skupić się na 
nauczaniu tych kompetencji i umiejętności życiowych, które pomogą im radzić sobie w 
trudnych sytuacjach w przyszłości.

 Traktuj dziecko jako podmiot, jako aktywnego uczestnika w interakcji z dorosłymi - a nie 
jako obiekt.

 Ważnym elementem profilaktyki w tej grupie wiekowej jest zaangażowanie rodziców.
 Bądź autorytetem dla swoich uczniów - dzieci potrzebują mądrych dorosłych.
 Budowanie relacji zaufania poprzez dialog nauczyciel-uczeń.
 Dobro  wypiera  zło:  Ukierunkowanie  energii  dzieci  na  wykonywanie  zadań  i  czynności

społecznie  użytecznych,  budujących  ich  poczucie  własnej  wartości   i  sprawstwa sprzyja
wygaszaniu zaburzonych zachowań.

 Prawdziwe życie: Rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności życiowych odbywa się
poprzez  zadania  realizowane  w  naturalnym  środowisku  dziecka.  Przyczynia  się  to  do
rzeczywistych zmian w relacjach dziecka z otoczeniem.

 Podaj dalej: Dzieci wykorzystują kompetencje, które rozwinęły, do działania na rzecz innych.
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Dobre praktyki
Przedstaw dobre praktyki:

• Użyj metody interaktywnej, w której nauczyciel inicjuje interakcję i angażuje dzieci. Dzieci są
aktywnymi uczestnikami i  mają wpływ na przebieg interakcji.  Na przykład metoda pracy
projektem.

• Działania,  w  których  nauczyciel  pełni  rolę  doradcy,  mentora  i  przyjaciela  lub  tylko
koordynuje  pomysły,  plany  i  działania  tworzone  przez  samych  uczniów  są  najbardziej
skuteczne.

• Na  podstawie  diagnozy  uczniów  nauczyciel  planuje,  jakie  umiejętności  i  doświadczenie
powinni zdobyć w trakcie realizacji projektu. Nauczyciel zakłada bardzo jasny i konkretny cel
edukacyjny.

• Wdrożenie elementów takich jak: dyskusja, burza mózgów, podział zadań, podsumowanie
każdego etapu realizacji, ocena całego projektu, dyskusja na temat doświadczeń.

• Młodzi ludzie muszą skonfrontować swoje pomysły z dorosłymi - dlatego nie należy unikać 
"trudnych tematów".

• Ważne jest, aby utrzymać motywację i wiarę uczniów, wiara nauczyciela w możliwości dzieci
pomaga im przetrwać porażkę, uczyć się na błędach, a tym samym uczyć wytrwałości.

• „Traktuj siebie jak narzędzie” – dotyczy to samodoskonalenia nauczyciela - narzędzie trzeba
doskonalić, szkol  się i  rozwijaj,  zadbaj o swój warsztat zawodowy i rozwijaj  umiejętności
przydatne do pracy z dziećmi. To założenie ma także inny aspekt jeżeli takiego podejścia
będzie się  uczyć  dzieci  już od najmłodszych lat  będą w przyszłości  naturalnie uczyć się,
rozwijać i szukać rozwiązań w trudnych sytuacjach.

• „Jestem  częścią  problemu”  takie  podejście  do  siebie  powinno  znacznie  ułatwić  pracę  i
spowodować  większą  wiarygodność  dorosłego  w  relacjach  z  dziećmi.  Jest  to  trudne
podejście  do  swojej  pracy  zawodowej,  ponieważ  zakłada,  że  w  większości  sytuacji
problemowych  związanych  z  uczniem,  nauczyciel  może  mieć  swój  wyraźny  wkład  –
niekoniecznie pozytywny. Czyli  na przykład: jeżeli  uczeń nie rozumie lekcji/tematu zanim
postawię mu ocenę analizuję Co takiego robię? lub czego nie robię? jako nauczyciel,  że
uczeń  nie  robi  postępów.  Taka  postawa  nauczyciela  buduje  w  dziecku  poczucie
sprawiedliwości, wiary w dorosłych i swojej własnej wartości jako małego człowieka, który
jest traktowany jako podmiot, a nie przedmiot.

Tabela wpływu
Wyjaśnij  wpływ  profilaktyki  i  dobrych  praktyk  na  pracę  nauczyciela,  jego  uczniów  i  ich
bezpieczeństwa w sieci.

Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Obecność dorosłego w 
komunikowaniu się o 
doświadczeniach online jest 
najbardziej skutecznym 
instrumentem w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa 
uczniów online.

Głębsze relacje zaufania, 
lepsze reagowanie 
nauczyciela w kierunku 
interaktywności.

Głębsze osadzenie w swoim 
środowisku, poprawa 
komunikacji w relacji dorosły 
- młodzież i młodzieży 
między sobą, stymulowanie 
zaangażowania. Bardziej 
osobisty nauczyciel-uczeń.
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SESJA 3
OPIS DLA GRUPY WIEKOWEJ 12-14

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU SLAJD
PPT

SEKCJA PODRĘCZNIKA

10 Technologie edukacyjne 17 SESJA 3 TŁO

25 Granie w grę w technologii Rozszerzona 
Rzeczywistość (AR)

18 SESJA 3 TŁO
GRANIE W GRĘ AR 12-14
MARKERY GRY
ANKIETA AR

20 Tworzenie gry AR (Rozszerzona Rzeczywistość) 19 SESJA 3 TŁO
TWORZENIE GRY AR

15 Dyskusja 20

5 Perspektywa nauczyciela na plan lekcji 21 PLAN LEKCJI

15 Pierwszy szkic planu lekcji 22 PLAN LEKCJI

Cele sesji:

Przekaż cel sesji:
 Celem tej sesji jest przekazać wiedzę o technologiach edukacyjnych i Rozszerzonej 

Rzeczywistości (Augmented Reality -AR) oraz jak tworzyć i grać w grę AR.
 Ty (nauczyciel) otrzymasz wprowadzenie do tych tematów, a także dobre praktyki, aby 

zrozumieć związek pomiędzy tymi tematami dla twojego nauczania, twoich uczniów i dla 
bezpieczeństwa online twoich uczniów. 

Kryteria sukcesu: 

 Nauczyciele, którzy są uczestnikami są w stanie wyjaśnić efekty oddziaływania technologii 
edukacyjnych i gry AR na trzech poziomach: ich nauczanie, ich uczniowie oraz 
bezpieczeństwo uczniów online. 

Technologie edukacyjne
Przedstaw wprowadzenie do technologii edukacyjnych w oparciu o 3 sesję - TŁO. 
Najważniejsze elementy warte podkreślenia to:
Technologia edukacyjna to „badanie i etyczne praktykowanie ułatwiania nauczania oraz 
poprawianie jakości poprzez tworzenie, używanie i zarządzanie odpowiednim procesem 
technologicznym i zasobami.”
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Typy
umiejętności

Umiejętności
21 wieku

Narzędzia wspierające Web 2.0

Umiejętności 
uczenia się 
  

Krytyczne 
myślenie
Kreatywne 
myślenie
Współpraca
Komunikowanie

 Blogi
 Wiki
 Oznaczanie i aplikacje społecznościowe
 Dzielenie się multimediami
 Usługi związane ze współpracą i komunikacją
 Usługi agregacji

Umiejętności 
czytania

Umiejętności: 
Informatyczne
Medialne
Technologiczne

 Blogi
 Wiki
 Oznaczanie i aplikacje społecznościowe 
 Dzielenie się multimediami
 Usługi związane ze współpracą i komunikacją
 Aplikacje biurowe
 Usługi agregacji

Umiejętności 
życiowe

Elastyczność
Inicjatywa
Umiejętności 
społeczne
Produktywność
Przywództwo

 Wikis
 Oznaczanie i aplikacje społecznościowe 
 Dzielenie się multimediami
 Audio blogi oraz podcasty
 Sieci społecznościowe
 Usługi związane ze współpracą i komunikacją
 Usługi agregacji

Tabela wpływu
Wyjaśnij wpływ technologii edukacyjnych na nauczyciela, jego uczniów i bezpieczeństwo uczniów 
online. 

Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Możliwość rozmowy z 
dorosłym o doświadczeniach 
online jest najbardziej 
efektywnym instrumentem 
wspierającym 
bezpieczeństwo uczniów 
online. 

Mniejsza niepewność 
nauczyciel, większa 
otwartość na nowe 
technologie edukacyjne. 
Głębsze zaufanie w relacji z 
uczniami.

Możliwość rozmowy o 
nowych technologiach i 
doświadczeniach online z 
nauczycielami. 

Granie w grę AR
Przedstaw wprowadzenie do Rozszerzonej Rzeczywistości, opierając się na części Granie w grę AR 
12-14. Najważniejszymi elementami do podkreślenia są:
Rozszerzona Rzeczywistość (AR) składa się z przekazu video w czasie rzeczywistym generowanego 
przez kamerę, do której dodane są cyfrowe elementy, które pojawiają się w reakcji na wcześniej 
zdefiniowany wyzwalacz. 

 AR wyzwala zainteresowanie w naszym otoczeniu lub w naszych tożsamościach. 
 Gra AR wzbudza zainteresowanie przy powstaniu odpowiedniej atmosfery w klasie jako 

skuteczne narzędzie dydaktyczne.
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Dobre praktyki
Zaprezentuj dobre praktyki:

 Zagraj w grę z całą klasą;
 Zachęć uczniów do zagrania w grę;
 Użyj gry, aby zebrać dane do dyskusji następującej po grze; 
 Zapytaj uczniów, kto z nich ma opinię na temat pytań z gry;
 Pozwól uczniom interpretować rozszerzenia.

Pokaż kwestionariusz AR. 

Tabela wpływu
Wyjaśnij wpływ gry RR i dobre praktyki na nauczyciela, jego uczniów i bezpieczeństwo uczniów 
online. 
Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Prowokowanie refleksji na 
temat nauczyciela – 
komunikacja uczniów jako 
rozpoczęcie stawania się 
przez nauczyciela właściwym 
dorosłym do rozmowy na 
temat doświadczeń online. 

Bycie moderatorem 
ułatwiającym komunikację 
rówieśniczą podczas 
wysłuchiwania preferencji 
komunikacyjnych. 

Możliwość rozmowy o 
narzędziach dydaktycznych. 
Współodpowiedzialność za 
proces nauczania. 
Czasowo/okresowo wyższe 
zaangażowanie, wyższym 
poziom koncentracji, wyższy 
poziom zaufania. 

Następnie zagraj z nauczycielami w grę dotyczącą idealnych narzędzi dydaktycznych. Przeczytaj 
sekcję dotyczącą tego jak przygotować, grać i interpretować grę w „Granie w grę RR 12-14”.

 URL: http://id-eye.ezzev.eu/.

Tworzenie gry AR
W celu stworzenia gry AR potrzebujesz wykonać następujące kroki:

 Ustal temat;
 Stwórz pytania;
 Stwórz opcje odpowiedzi;
 Stwórz rozszerzenia dla każdej opcji odpowiedzi;
 Stwórz teksty i dźwięki (opcjonalne);
 Stwórz statyczne moduły i strony;
 Przetłumacz (opcjonalne);
 Stwórz plan lekcji.

Perspektywa nauczyciela na plan lekcji
Teraz jest czas na rozpoczęcie przez nauczycieli przygotowywanie ich planu lekcji. Rozdaj schemat 
planu lekcji i dobre praktyki pomijając edukacyjne technologie dobrych praktyk. Wyjaśnij, że teraz 
nauczyciele potrzebują podjąć decyzje dotyczące schematu planu lekcji, który będą wypełniać: 

 Czy ich plan będzie dotyczył programowych czy ponadprogramowych lekcji?
 Które wyzwanie lub szansa będą skierowane?
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Kiedy podejmą decyzję muszą wybrać ze wszystkich czterech poziomów i przynajmniej jedną dobrą
praktykę na poziom:

o Poziom pierwszy: etykiety tożsamości i „płynne życie”;
o Poziom drugi: Interaktywna dydaktyka;
o Poziom trzeci: profilaktyka;
o Poziom czwarty: Granie w grę AR albo tworzenie nowej gry AR; opcjonalnie, jeśli 

pojawi się niepewność u nauczycieli, że będzie to zbyt dużo, nauczyciel może wybrać
wprowadzenie innej dobrej praktyki technologii edukacyjnej.

Szkic planu pierwszej lekcji

Nauczyciele wypełniają schemat planu lekcji indywidualnie i w ciszy. 
Mogą skorzystać z przerwy pomiędzy sekcją trzecią a czwartą aby odnieść się do pierwszego szkicu 
planu lekcji, jaki stworzyli.
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SESJA 4
Opis dla grupy wiekowej 12-14

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU SLAJD PPT SEKCJA PODRĘCZNIKA

80 Nauczyciele tworzą indywidualne plany 
lekcji

23 PLAN LEKCJI

10 Dyskusja nt. szablonu ewaluacyjnego EWALUACJA PPT EWALUACJA NAUCZYCIELA
EWALUACJA PPT

Cele sesji
Przedstaw cele sesji:

 Celem tej sesji jest wypełnienie przez nauczycieli szablonu planu lekcji lub wybranie 
istniejącego już planu lekcji (jednego z dwóch modeli lekcji).

Kryteria sukcesu:
 Nauczyciele są w stanie zapisać hipotezy na temat skutków oddziaływania ich planu lekcji 

na trzech poziomach: ich nauczania, uczniów i bezpieczeństwa online uczniów.

Nauczyciele tworzą indywidualne plany lekcji
 Nauczyciele wypełniają szablony planu lekcji
 Podczas gdy nauczyciele będą wypełniać szablony, będziesz mieć okazję do „szybkich 

randek”, czyli krótkich indywidualnych sesji z nauczycielami.  Usiądź na kilka minut  z 
każdym z nauczycieli i wesprzyj ich w zadaniu. Zapytaj o ich decyzje (w sesji 3) i ich wybór 
dobrych praktyk do implementacji. W razie potrzeby przeprowadźcie burzę mózgów. 

 Jeśli nauczyciel zdaje się być bardzo niepewny czy użyć gry AR podczas swojej lekcji lub nie 
ma pojęcia, jak wdrożyć lekcję z użyciem gry AR, zaproponuj mu dwa, odpowiednie do 
wieku uczniów, jako opcje.

 Jeśli nauczyciel nadal będzie się niepokoić użyciem gry nawet po uwzględnieniu dwóch 
modeli lekcji, zasugeruj, żeby nauczyciel wybrał inną technologię edukacyjną z listy dobrych 
praktyk i zastosował w swoim planie lekcji. Przekaż nauczycielom wydrukowane dokument z
dobrymi praktykami w technologii edukacyjnej.

Kryteria sukcesu:
 Nauczyciele są w stanie przewidzieć efekty swoich planów lekcji na trzech poziomach: ich 

nauczania, uczniów i bezpieczeństwa online uczniów.

Dyskusja na temat szablonów ewaluacyjnych
 Rozdaj wydrukowane szablony ewaluacji i pokaż ewaluację w programie Power Point na 

dużym ekranie.
 Wspólnie z nauczycielami przejdźcie prezentację slajd po slajdzie.
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Przekaż nauczycielom, że szablon ewaluacyjny powinni wypełnić dopiero po wdrożeniu swojego 
planu lekcji. Poproś ich o wysłanie szablonów za pomocą e-maila na swój adres przed piątą sesją. 
Poinformuj nauczycieli, w jaki sposób mogą się z tobą skontaktować, gdyby mieli jakiekolwiek 
pytania.
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MODELOWY PLAN LEKCJI 1 (czas trwania 45 minut)

Grupa wiekowa: 12 - 14
IMIĘ I NAZWISKO
SZKOŁA
DATA
ADRES EMAIL

NAZWA LEKCJI ID-EYE – STANDARDOWY KURS -  “lekcja modelowa”

PROGRAMOWA X POZA PROGRAMOWA
JEŻELI PROGRAMOWA TO JAKI PRZEDMIOT

WYZWANIE/ 
SZANSA

Młodzi  ludzie mają szansę wyrażać swoje poglądy i  prezentować je
innym,  omawiać  kontrowersyjne  tematy  z  dorosłymi,  co  pomaga
nauczycielowi  poznać  lepiej  swoich uczniów oraz pomaga budować
zaufanie i obustronne zrozumienie w klasie.
Młodzi ludzie razem ze swoimi nauczycielami pracują nad konceptem
„idealnej  klasy”  -  to  szczególne  wyzwanie  zwiększa  ich
odpowiedzialność za swoją własną edukację i ich środowisko szkolne.

CELE NAUCZANIA - Uczniowie i nauczyciele budują bliższe relacje ze sobą;
- Zwiększenie świadomości uczniów odnośnie zagrożeń z byciem 
online oraz nowe sposoby dla uczniów by odpowiadać na ryzykowne
sytuacje online;
- Lepsza komunikacja w grupie/klasie;
- Jako dodatkowy wynik: zwiększenie zaangażowania w edukację i 
społeczność szkolną;
- Poprzez użycie i aplikowanie interaktywnych metod edukacji 
medialnej podczas pracy z młodzieżą, nauczyciele stymulują rozwój i 
umiejętności swoich uczniów.

KRYTERIUM SUKCESU Młodzież:
- Bardziej świadome zakorzenienie w swoim środowisku, 
poprawienie relacji nastolatek-dorosły;
- Bezpośrednia komunikacja oraz stymulacja zaangażowania;
- Bardziej osobisty i świadomy kontakt pomiędzy nauczycielem a 
uczniami.

Nauczyciel:
- Budowanie relacji zaufania;
- Większa otwartość na komunikację z uczniami;
- Używanie interaktywnych metod nauczania.
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WYBRANE DOBRE PRAKTYKI
POZIOM 1 - TEMATY 3 zdania

POZIOM 2 - DYDAKTYKA  PYTANIA DIAGNOSTYCZNE
 WYBIERZ LOSOWO UCZNIA, KTÓRY BĘDZIE CZYTAŁ 

PYTANIA GRY I SUGEROWAŁ ODPOWIEDŹ
 WYBIERZ LOSOWO UCZNIA, KTÓRY ODPOWIEDZIAŁ 

'NIE' NA PYTANIE DIAGNOSTYCZNE I ZAPYTAJ CZY JEST 
W STANIE WYTŁUMACZYĆ SWÓJ WYBÓR.

  WYBIERZ LOSOWO UCZNIA, KTÓRY ODPOWIEDZIAŁ 
'TAK' NA PYTANIE DIAGNOSTYCZNE I ZAPYTAJ CZY JEST 
W STANIE WYTŁUMACZYĆ SWÓJ WYBÓR

POZIOM 3 - PROFILAKTYKA  Skup się na słuchaniu i tworzeniu dialogu/relacji, które 
można wykorzystać później z grupa

 Bądź uważny, słuchaj, buduj relacje oparte o zaufanie – 
młodzi ludzie potrzebują modrych dorosłych, którzy 
chcą ich słuchać i z nimi rozmawiać.

WLICZAJĄC GRĘ AR TAK NIE
JEŻELI NIE, DLACZEGO

-
JEŻELI NIE, JAKA TECHNOLOGIA 
EDUKACYJNA -

PLANOWANY WPŁYW
NA MOJE NAUCZANIE Budowanie świadomych relacji i poczucia zaufania w 

klasie. Lepsza komunikacja z uczniami oraz użycie 
interaktywnych metod

NA MOICH UCZNIÓW Bardziej świadome zakorzenienie w swoim środowisku, 
poprawienie relacji nastolatek-dorosły. Bezpośrednia 
komunikacja oraz stymulacja zaangażowania. Bardziej 
osobisty i świadomy kontakt pomiędzy nauczycielem a 
uczniami.

NA BEZPIECZEŃSTWO ONLINE 
UCZNIÓW

Obecność dorosłego w internecie oraz umiejętność 
komunikowania się i mówienia o swoich 
doświadczeniach online jest efektywnym narzędziem 
do zwiększania bezpieczeństwa uczniów online.

Świadomi rówieśnicy są wielkim wsparciem często 
potrzebnym do pokonania narastających wyzwań oraz
trudności, szczególnie dla uczniów ze swoimi 
problemami.

TYPY OCENY Dyskusja pod koniec lekcji
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OPIS PLANU 
LEKCJI

KROK 1 – 2’
WYJAŚNIJ CELE LEKCJI
Młodzież w tym wieku lubi mieć swoje opinie i prezentować je innym. Łatwo 
również włączają się do dyskusji na kontrowersyjne tematy.
CELEM TEJ LEKCJI JEST DOWIEDZENIE SIĘ JAK WYGLĄDA IDEALNA KLASA.

KROK 2 – 2’
WYJAŚNIENIE ZASAD.

 ZAGRAMY W GRĘ – OZNACZA TO ŻE PRZEDYSKUTUJEMY JAK 
NAUCZYCIELE POWINNY IDEALNIE UCZYĆ UCZNIÓW, KTÓRZY BĘDĄ SIĘ 
IDEALNIE UCZYĆ

 WAŻNYM JEST BY PAMIĘTAĆ PODCZAS DYSKUSJI O 3 ZDANIACH, KTÓRE 
POWTÓRZYCIE ZA MNĄ:

o CZASEM ROBIĘ BŁĘDY
o CZASEM MOJA MOTYWACJA JEST EGOISTYCZNA
o JESTEM CZĘŚCIĄ PROBLEMU

KROK 3 – 5’
WPROWADZENIE DO TEMATU
CEL LEKCJI: WYOBRAŻENIE IDEALNEJ KLASY JEST BARDZO WAŻNE. PONIEWAŻ IM 
BARDZIEJ „NASZA KLASA” BĘDZIE PRZYPOMINAŁA „WASZĄ IDEALNĄ KLASĘ”, TYM 
BARDZIEJ BĘDZIEMY SOBIE UFAĆ I TYM ŁATWIEJ BĘDZIE NAM KOMUNIKOWAĆ 
SIĘ, GDY COŚ TRUDNEGO WYDARZY SIĘ WAM ONLINE. ZGADZACIE SIĘ?

WPROWADZENIE DO ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI - AUGMENTED REALITY 
Pokaż uczniom wizualną prezentację wyjaśniającą AR. Duża część młodych ludzi 
świadomie lub intuicyjnie używa tej technologi w różnych grach i aplikacjach, 
które stają się coraz bardziej popularne. Wykorzystaj ten fakt i pokaż im jak 
używać AR w edukacji. Przykładowo: http://youtu.be/09vxKN1zLNI.

KROK 4 – 15’
GRANIE W GRĘ

 Wybierz, kto będzie grał – ty czy uczeń. Jeżeli uczeń chce grać, pozwól im,
ponieważ umieszczenie go w roli na pierwszym planie zwiększy jego 
samoocenę oraz pewność, a reszta grupy będzie bardziej aktywnie 
uczestniczyć w lekcji. Jeżeli żaden z uczniów nie będzie chciał grać, to ty 
jako nauczyciel powinieneś być graczem, co również może być pewną 
atrakcją dla uczniów oraz zwiększyć ich zaangażowanie w lekcje. Jeżeli to 
uczeń będzie grał, pamiętaj by mieć z nim kontakt przed lekcją,by 
skalibrować grę. Umożliwi to bardziej płynne wdrożenie lekcji, bez 
żadnych problemów.

Gra jest punktem centralnym twojej lekcji.
 DO KAŻDEGO PYTANIA WYBIERZ PRZYPADKOWEGO UCZNIA. POPROŚ BY 

PRZECZYTALI PYTANIE I ODPOWIEDZI. TO ZASUGERUJE ODPOWIEDŹ.
 WYBIERAJ KOLEJNYCH UCZESTNIKÓW LOSOWO. POPROŚ BY PRZECZYTALI

PYTANIE I ODPOWIEDZI. TO ZASUGERUJE ODPOWIEDŹ.
 DAJ IM CHWILĘ NA OMÓWIENIE I WYBRANIE WSPÓLNEJ ODPOWIEDZI, 

JEŻELI SIĘ NIE ZGADZAJĄ, POZWÓL IM GŁOSOWAĆ
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Granie z młodzieżą w tej grupie wiekowej musi odbywać się szybko, z krótkimi 
przerwami na prowokowane rozmowy z poszczególnymi uczniami. Zachowaj 
dyskusję na później, po grze. Uczniowie będą pewnie mieli wiele pytań, refleksji 
oraz wątpliwości, którymi będą chcieli się z tobą podzielić oraz z innymi 
uczestnikami lekcji. Słucha uważnie pytań i komentarzy twoich uczniów, postaraj 
się wyłapać jak najwięcej informacji podczas omawianie poglądów i potrzeb 
twoich uczniów.

PRZYKŁAD:

PYTANIE 1
Nauczyciele budują najwyższe zaufanie gdy:
Jeżeli wybrano odpowiedź  DZIAŁAJĄ ZGODNIE Z TYM CO MÓWIĄ poniżej 
sugerowane pytania:
- Co to znaczy dla ciebie?
- Czy masz takich nauczycieli?
- Co powinien robić nauczyciel by mieć większe do niego zaufanie (lista)?

Jeżeli wybrano odpowiedź  PRÓBUJĄ ZROZUMIEĆ UCZNIÓW poniżej sugerowane 
pytania:
- Dlaczego myślisz że zrozumienie jest tak ważne?
- Czy można mieć dobre relacje z nauczycielem, który cie nie rozumie?
- Dlaczego nauczyciele mogą nie rozumieć swoich uczniów?

Jeżeli wybrano odpowiedź ZNAJĄ SWÓJ ZAWÓD poniżej sugerowane pytania:
- Twoim zdaniem, co znaczy nauczyciel, który zna swój zawód?
- Twoim zdaniem, jak powinien zachowywać się dobry nauczyciel?

PYTANIE 4
Gdy masz problem w Internecie – do kogo się zwracasz? 
Jeżeli wybrano odpowiedź RODZICE poniżej sugerowane pytania:
- Jakie masz relacje z rodzicami?
- Co powoduje że te relacje są dobre?Czy masz wpływ na te relacje?
Jeżeli wybrano odpowiedź NAUCZYCIEL poniżej sugerowane pytania:
- Co powoduje że zwracasz się do nauczyciela?
- Czy dobre relacje z nauczycielem zależą od ucznia, od nauczyciela, czy od obu 
stron?
Jeżeli wybrano odpowiedź RÓWIEŚNICY poniżej sugerowane pytania:
- Dlaczego wybrałbyś rówieśników w przypadku problemów w internecie?
- Do kogo z rówieśników byś poszedł po pomoc?
- Czy taka sytuacja ci się przytrafiła? Lub ktoś poprosił cię o pomoc?
- Jak udało się rozwiązać problem?
Jeżeli wybrano odpowiedź INTERNET poniżej sugerowane pytania:
- Czy podczas szukania informacji w sieci, sprawdzasz źródła?
- Czy wszystkie informacje w internecie są dokładne?
- Wolisz się konsultować z osobami online czy osobami w rzeczywistości?
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PO GRZE
KROK 5 – 13’
DEBATA 
ZADAJ SWOJE PIERWSZE PYTANIE DIAGNOSTYCZNE:
CZY UCZNIOWIE SĄ TAK SAMO ODPOWIEDZIALNI ZA WYNIKI LEKCJI?
KAŻDY MUSI POKAZAĆ TERAZ ZIELONĄ KARTKĘ (TAK) LUB CZERWONĄ (NIE)

 WYBIERZ UCZESTNIKA KTÓRY ODPOWIEDZIAŁ NIE, I POZWÓL MU 
WYTŁUMACZYĆ SWOJĄ ODPOWIEDŹ

 WYBIERZ UCZESTNIKA KTÓRY ODPOWIEDZIAŁ TAK, I POZWÓL MU 
WYTŁUMACZYĆ SWOJĄ ODPOWIEDŹ

 POZWÓL UCZNIOM PONOWNIE ZAGŁOSOWAĆ
 WYJAŚNIJ SWÓJ PUNKT WIDZENIA. ODPOWIEDŹ TAK – LEKCJA JEST 

WSPÓŁPRACĄ, WIĘC KAŻDY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYNIK LEKCJI

Moje uzasadnienie (nauczyciel):
Lekcja jest współpracą, więc każdy jest odpowiedzialny za wyniki – razem 
decydujemy się na współpracę, więc odpowiedzialność za wynik dzieli się na 
wszystkich. Mamy ten sam cel, który możemy osiągnąć, jak będziemy działać 
razem. Ważnym jest współodpowiedzialność za to, iż każdy ma wpływ na formę, 
przebieg i wynik naszej lekcji. Nasze działania, zaangażowanie oraz partnerstwo 
będzie miało wpływ na naukę, na rozmowy, na wsparcie w klasie. Drogi 
nauczycielu – przez większość czasu, młodzież wycofuje się lub pozostaje 
pasywna podczas aktywności z dorosłymi,kiedy nie są w stanie realizować ich 
pomysłów lub otwarcie wyrażać swoich opinii – dlatego zostaw przestrzeń do 
własnej realizacji uczniów.

ZADAJ SWOJE DRUGIE PYTANIE DIAGNOSTYCZNE:
CZY ŁATWIEJ CI PRZYJŚĆ DO MNIE W IDEALNEJ KLASIE, GDY MASZ PROBLEM 
ONLINE?
KAŻDY MUSI POKAZAĆ TERAZ ZIELONĄ KARTKĘ (TAK) LUB CZERWONĄ (NIE)

 WYBIERZ UCZESTNIKA KTÓRY ODPOWIEDZIAŁ NIE, I POZWÓL MU 
WYTŁUMACZYĆ SWOJĄ ODPOWIEDŹ

 WYBIERZ UCZESTNIKA KTÓRY ODPOWIEDZIAŁ TAK, I POZWÓL MU 
WYTŁUMACZYĆ SWOJĄ ODPOWIEDŹ

 POZWÓL UCZNIOM PONOWNIE ZAGŁOSOWAĆ
 WYJAŚNIJ SWÓJ PUNKT WIDZENIA. ODPOWIEDŹ TAK – MAM TAKĄ 

NADZIEJĘ

Moje uzasadnienie (nauczyciel):
Czy łatwiej ci przyjść do mnie w idealnej klasie, gdy masz problem online? Mam 
taką nadzieję – zaufanie i bezpieczeństwo to elementy, bez których ciężko żyć. 
Zaczęliśmy rozmawiać o różnych tematach dla nas ważnych, czasami bardzo 
trudnych. Każdy z nas, poprzez otwieranie się, podejmuje ryzyko, ale często to 
ryzyko się opłaca. Jako grupa/klasa możemy się wspierać nawzajem, zarówno w 
trudnych jak i tych dobrych chwilach. Jednakże są sytuacje, gdy młodzież nie radzi
sobie sama i potrzebuje mądrego dorosłego. W idealnej klasie, w której 
wspierającym dorosłym jest nauczyciel, budowanie zaufania wymaga czasu, więc 
czasami należy zacząć pomału – od dialogu, od identyfikowania wspólnych celów 
dla grupy, poprzez spędzanie wspólnego czasu i omawianie tematów (również 
online). Czasami pomocnym jest zaproszenie kogoś do wzięcia udziału w naszych 
życiach i sprawdzenie, czy jest dla nich miejsce.
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Drogi nauczycielu – budowanie zaufania zajmuje wiele czasu i często składa się z 
wielu detali, takich jak dialog, słuchanie, zrozumienie, dyskrecja, czas i 
dotrzymywanie słowa. Jako dorośli musimy zasłużyć i pielęgnować zaufanie 
młodych ludzi. Nie otrzymujesz zaufania tylko dlatego, że jesteś nauczycielem lub 
zdecydowałeś się, że teraz chcesz być przyjacielem młodzieży.

KROK 6 – 5’
ANKIETA
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MODELOWY PLAN LEKCJI 2 (czas trwania 45 minut)

Grupa wiekowa: 12-14

IMIĘ I NAZWISKO
SZKOŁA
DATA
ADRES EMAIL

NAZWA LEKCJI ROZMOWA O ŻYCIU ONLINE

PROGRAMOWA X POZA PROGRAMOWA
JEŻELI PROGRAMOWA TO JAKI PRZEDMIOT -

WYZWANIE/ 
SZANSA

Młodzież preferuje rozmawiać ze swoimi rówieśnikami niż z 
dorosłymi. Wyzwaniem jest by zaczęli rozmawiać więcej z dorosłymi
na ten temat.

CELE NAUCZANIA Uczniowie tworzą mini plan lekcji na zajęcia poza 
programowe ze swoimi rodzicami

KRYTERIUM SUKCESU Plan lekcji zawiera:
- Poważne refleksje, jak zacząć rozmowę z rodzicami;
- Realne oczekiwania;
- Propozycje komunikacji, która jest:

 Otwarta;
 Nie moralizująca;
 Nie dzieląca.

- Poważne refleksje o spodziewanym wpływie na rodziców 
oraz ich samych, wliczając w to ich bezpieczeństwo online.

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI
POZIOM 1 - TEMATY 3 zdania.
POZIOM 2 - DYDAKTYKA Przypadkowe wybieranie przez ciągnięcie słomek.
POZIOM 3 - PROFILAKTYKA Nauczanie projektowe.

Angażowanie środowisk uczniów poza szkolnym 
środowiskiem

WLICZAJĄC GRĘ AR TAK NIE 
JEŻELI NIE, DLACZEGO -
JEŻELI NIE, JAKA TECHNOLOGIA
EDUKACYJNA

-
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PLANOWANY WPŁYW
NA MOJE NAUCZANIE Większa otwartość na technologie edukacyjne, 

większa otwartość na bardziej prywatne tematy w 
curriculum.

NA MOICH UCZNIÓW Otwieranie nowego kanału komunikacji z dorosłymi 
(nauczyciele i rodzice) o doświadczeniach online i 
nowych technologiach.

NA BEZPIECZEŃSTWO ONLINE 
UCZNIÓW

Nowe kanały komunikacji o doświadczeniach online 
i nowych technologiach powinny doprowadzić do 
sytuacji, w której gdy coś złego dzieje się online, 
uczniowie czują iż mogą omówić to z dorosłym – 
nauczycielem, rodzicem lub kimś innym.

TYPY OCENY Dyskusja pod koniec lekcji na temat stworzonych planów lekcji.

OPIS PLANU 
LEKCJI

KROK  1 – 10’
Wprowadzenie do celów nauczania, arkusza planu lekcji oraz kryteriów 
sukcesu.

Wprowadzenie do 3 zdań jako krok w kierunku docelowej komunikacji.

Plan lekcji składa się z :
 Opis użytych instrumentów;
 Opis lekcji;
 Opis spodziewanego wpływu na ich rodziców;
 Opis spodziewanego wpływu na ich samych, wliczając ich 

bezpieczeństwo online.

Podziel klasę na 4 grupy, poprzez losowe wybieranie słomek. Rozdaj 
arkusz planu lekcji każdej z grup.

KROK 2 – 20’
Niech każda z grup zagra w grę, jako przygotowanie do tworzenia planu 
lekcji. Opcje w grze mają zainspirować uczniów do refleksji  o opcjach 
komunikacji, tak jak te trzy zdania miały zainspirować uczniów do 
refleksji, jak zaczynać dialog. 
Niech każda z grup wypełni swój plan lekcji.

KROK 3 – 15’
Nauczyciel losowo wybiera przedstawiciela z każdej z grup poprzez 
losowanie słomek. Przedstawiciel czyta plan lekcji swojej grupy. 
Nauczyciel omawia go z nimi. Nauczyciel omawia plan lekcji z każdą z 
czterech grup.
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WDRAŻANIE LEKCJI
Opis dla grupy wiekowej 12-14

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU SLAJD 
PPT

SEKCJA 
PODRĘCZNIKA

45 Nauczyciele wdrażają własny plan lekcji w swojej szkole - -

30 Nauczyciele wypełniają arkusz ewaluacji - -

Cel
 Celem tej lekcji jest wdrożenie i ewaluacja swojego planu lekcji, ich decyzji oraz ich 

wybranych dobrych praktyk.

Kryterium sukcesu:
 Nauczyciele są w stanie przetestować efekt wpływu swoich planów lekcji na trzech 

poziomach: ich nauczanie, ich uczniowie oraz bezpieczeństwo online uczniów.

Nauczyciele wdrażają swój własny plan lekcji  w swoich szkołach
Teraz nauczyciele samodzielnie wdrażają swój plan lekcji napisany podczas sesji 3 i 4. Wykorzystują 
do tego albo swoje regularne zajęcia lub zajęcia pozalekcyjne, w zależności od ich wyboru. Ty nie 
jesteś obecny.

Nauczyciele wypełniają arkusz ewaluacji
Po wdrożeniu swoich planów lekcji, nauczyciele wypełniają arkusz ewaluacji oraz wysyłają ci go 
mailem przed rozpoczęciem piątej sesji.
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SESJA 5
Opis dla grupy wiekowej 12-14

CZAS 
(min.)

OPIS MODUŁU SLAJD 
PPT

SEKCJA PODRĘCZNIKA

30 Nauczyciele podsumowują swoje wdrożenia 25 EWALUACJA 
NAUCZYCIELI

50 Dyskusja prowadząca do listy dobrych praktyk (BP/LL) 26

10 Rozdawanie certyfikatów 27 CERTYFIKATY

Cel sesji
Dostarcz cel sesji:

 Celem tej sesji jest ewaluacja indywidualnych sesji nauczycieli oraz stworzenie zestawu 
Dobrych Praktyk oraz Wyciągniętych Wniosków na Przyszłość (Best Practices and Lessons 
Learned  - BP/LL).

Kryteria sukcesu:
 Nauczyciele są w stanie ewaluować efekty wpływu ich planów lekcji a trzech poziomach: ich

nauczanie, ich uczniów oraz bezpieczeństwo online uczniów.

Nauczyciele podsumowują swoje wdrożenia
Poproś nauczycieli by odpowiadali po kolej na następujące pytania – w oparciu o arkusz ewaluacji:

 Czy twoja lekcja była programowa czy poza programowa?
 Jakie wyzwania lub możliwości chciałeś zaadresować?
 Które dobre praktyki wybrałeś?
 Jaki był wpływ wybranych dobrych praktyk na twoje nauczanie?
 Jaki był wpływ wybranych dobrych praktyk na twoich uczniów?
 Jaki był wpływ wybranych dobrych praktyk na bezpieczeństwo online uczniów?

Opcjonalnie nagraj odpowiedzi nauczycieli na kamerę. Jeżeli to zrobisz, proszę podziel się nimi z 
nami. Możesz je wysłać do jednego z partnerów i autorów projektu, pana Onno Hansena: 
onno.hansen@gmail.com.

Dyskusja prowadząca do listy BP/LL 
Poprowadź dyskusję z nauczycielami odnośnie ich odpowiedzi. Miej na uwadze następujące 
tematy:

 Czy podobne dobre praktyki mają pozytywny wpływ na nauczanie  nauczycieli oraz na 
bezpieczeństwo online uczniów?

 Czy podobne dobre praktyki nie mają lub mają negatywny wpływ na nauczanie nauczycieli, 
ich uczniów oraz bezpieczeństwo online uczniów?

 W jakich warunkach dobre praktyki miały pozytywny, negatywny lub neutralny wpływ na 
nauczanie nauczycieli, ich uczniów oraz bezpieczeństwo online uczniów?
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Podsumuj dyskusję poprzez opracowanie listy dobrych praktyk, które miały pozytywny wpływa na 
nauczanie nauczycieli, ich uczniów oraz bezpieczeństwo online według wielu nauczycieli 
(„najlepsze praktyki”) oraz warunki w których działały. Oraz opracowanie listę dobrych praktyk, 
które nie miały wpływu lub miały negatywny wpływ na nauczanie nauczycieli, ich uczniów oraz 
bezpieczeństwo online uczniów według wielu nauczycieli („nauczki na przyszłość”) oraz warunki w 
których poległy.

Proszę podzielcie się wynikami z nami. Możecie je wysłać do jednego z autorów i partnerów 
projektu, pana Onno Hansena: onno.hansen@gmail.com

Rozdawanie certyfikatów
Warsztaty się kończą. Jedynym zadaniem, które pozostało, to rozdanie certyfikatów warsztatowych 
każdemu z nauczycieli.
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TŁO DO SESJI 1

Wprowadzenie
Tematy  powiązane  z  głównym  tematem  warsztatów  –  związku  pomiędzy  obecnością  online
uczniów  a  ich  tożsamościami  –  są  powiązane  ideą  tożsamości:  etykiety  tożsamości  oraz  typu
uczących się (grupa wiekowa 8-11) oraz etykiety tożsamości i społeczeństwo - „płynne życie” (dla
grupy wiekowej 12-14).

Te  tematy  wiążą  się  (w pełni  dla  starszej  grupy  a  częściowo dla  młodszej)  z  tym,  co  socjolog
Zygmunt Bauman (2005) – inspirowany filozofem Richardem Rorty – stwierdza jako „pożądane oraz
możliwe  do  spełnienia  cele  dla  edukatorów,  zadanie  'wstrząśnięcia  dziećmi'  oraz  wzbudzenia
'wątpliwości w uczniach o ich własnych auto-obrazach, o społeczeństwie do którego przynależą'.”.

Etykiety tożsamości  [8-11; 12-14]

Douglas  Stone  oraz  Sheila  Heen  (2014)  dostarczają  interaktywne  doświadczenia  nauczania  w
oparciu o temat tożsamości. Ograniczają się do świadomej części naszej tożsamości i definiują ją
następująco:  „Tożsamość  to  opowieść,  którą  sami  opowiadamy o  sobie  –  jacy  jesteśmy,  w  co
wierzymy, w czym jesteśmy dobrzy, czego jesteśmy zdolni” -  patrz w Giddensa w sekcji  „Teoria
tożsamości”  poniżej.  Według  Stone'a  i  Heen,  te  opowieści  składają  się  z  etykiet.  Staramy  się
upraszczać  te  etykiety,  takie  jak  „jestem  kompetentny,  jestem  dobry,  jestem  wart  miłości.  Te
etykiety służą ważną funkcją: życie może być kłopotliwe i niejasne a proste etykiety tożsamości
przypominają nam o naszych wartościach i priorytetach.”.

Te proste etykiety wpędzają nas w kłopoty. „Są proste ponieważ są „bezkompromisowe”. To się
sprawdza  kiedy  wszystko  jest  dobrze.  Ale  kiedy  otrzymujemy  informacje  zwrotne  że  tacy  nie
jesteśmy, słyszymy że jesteśmy niczym. Nie ma „częściowo”... Jeżeli nie jesteśmy dobrzy, jesteśmy
źli”. Ten mechanizm jest ważnym powodem dlaczego nie możemy łatwo przyjmować krytyki, oraz
dlaczego tak trudno jest być uczniom odpornymi online. Wyzwania online, szczególnie te krytyczne,
są postrzegane jako atak na ich całą tożsamość.

Leonard  Mlodinow  (2012)  dodaje  to  tego  obrazu  naszej  tożsamości  element,  który  nazywa
„motywowane  rozumowanie”.  To  rozumowanie  pomaga  nam  „wierzyć  w  naszą  dobroć  i
kompetencje,  czuć kontrolę i  ogólnie  postrzegać się  w pozytywnym świetle.  Kształtuje  również
sposób w jaki  rozumiemy i interpretujemy nasze środowisko, szczególnie środowisko społeczne,
pomaga  również  uzasadnić  nasze  preferowane  przekonania”.  Motywowane  rozumowanie
funkcjonuje  jako  strategia  przetrwania:  „badania  pokazują  iż  ludzie  z  najdokładniejszym  auto-
postrzeganiem mają tendencję to bycia w depresji, cierpią z niskiej samooceny. Zbyt pozytywna
auto-ewaluacja jest normalna i zdrowa.”.

Motywowane  rozumowanie  instaluje  zakres  mechanizmów  obronnych  broniących  nas  przed
negatywnymi informacjami zwrotnymi. Proste etykiety wykonują resztę. Ma to uchronić nas przed
wpadnięciem w czarną dziurę oraz pomóc nam utrzymywać narrację tożsamości. Słabą stroną jest
to, że sprawia iż nie jesteśmy wstanie otrzymywać negatywne informacje zwrotne, które mogą nas
zaprowadzić dalej w życiu oraz mogą nas czegoś nauczyć. To nie pożądana sytuacja, ponieważ jest
przeciwieństwem elastyczności – to defensywność.
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By  zmienić  tą  sytuację  powinniśmy  porzucić  proste  etykiety,  dla  nas  samych  i  dla  świata,  i
zmodyfikować  nasze  motywowane  rozumowanie.  Jak  tego  dokonać?  Stone  i  Heen  piszą:
“Pierwszym  krokiem  jest...  rozpoznanie  iż  nasze  etykiety  tożsamości  są  uproszczeniem...  Byłeś
skomplikowanym cały czas”. Według nich, musimy zaakceptować naszą złożoność i dlatego musimy
przyjąć następujące stwierdzenia:

 Będę robił błędy
 Mam złożone intencje – są dobre ale czasami są zmieszane z mniej dobrymi, jak własny

interes
 Dokładam się do problemu

Te stwierdzenia są najlepsze gdy są wymawiane w sytuacjach gdzie ufamy innym i sobie samym. W
sytuacjach zaufania jesteśmy bardziej otwarci na informacje zwrotne. Stephen Covey (2006) pisze:
“W związkach  wysokiego zaufania możesz powiedzieć  złą  rzecz,  a  i  tak  ludzie  zrozumieją  twój
zamysł. W związkach niskiego zaufania, możesz być bardzo stonowany, dokładny, a i tak mogą cie
źle interpretować”. W sytuacjach zaufania  błędy jakie robimy są „postrzegane jako okazje do nauki
i są szybko wybaczane”.

Według Covey'a “zaufanie to jedna z najmocniejszych form motywacji i inspiracji. Ludzie chcą być
zaufanymi. Odpowiadają na zaufanie. Żyją z zaufania”. Zaufanie trudno osiągnąć w transmisyjnym
trybie nauczania.  Techniki  Oceniania Kształtującego pomagają stworzyć przynajmniej  minimalny
poziom zaufania w klasie – spójrz w sekcję „Tło do sesji 2”.
Covey wyjaśnia czym jest zaufanie: „Zaufanie to funkcja dwóch rzeczy: charakteru i kompetencji.
Charakter  zawiera  twoją  integralność,  motyw,  zamiary  względem ludzi.  Kompetencje  zawierają
twoje możliwości, umiejętności, wyniki, historię.... Charakter to stała; jest konieczna do zaufania w
każdych warunkach. Kompetencje są sytuacyjne; zależą od tego, czego wymaga dana sytuacja.
Covey zgadza się z Stone'em i Heen iż koniecznym jest postrzeganie siebie jako części problemu”
„Jeżeli myślisz że problem jest gdzieś tam, sama taka myśl jest problemem”.

Covey dostarcza nam wiele sposobów zwiększania zaufania na pięciu poziomach – które  nazywa
„falami”.  Pierwsza  jest  związana z  zaufaniem jakie  mamy do siebie  samych:  „Kluczową zasadą
budującą tą falę to wiarygodność”. Druga jest związana ze związkami zaufania:  „Kluczową zasadą
budującą tą falę to stałe zachowanie”. Trzecia jest związana z zaufaniem organizacyjnym: „Kluczową
zasadą  budującą  tą  falę  to  współpraca”.  Czwarta  jest  związana  z  zaufaniem  rynku:  „Kluczową
zasada budującą  tą falę  to  reputacja”.  Piąta jest  związana z  zaufaniem społecznym: „Kluczową
zasadą budującą tą falę to kontrybucja”.
Dla  Coveya  wszystkie  fale  są  ze  sobą  połączone:  „Widzimy  że  zaufanie  w  Piątej  Fali  jest
bezpośrednim  wynikiem  zaufania  zaczynającego  się  w  Pierwszej  Fali,  wpływającego  na  nasze
związki,  nasze  organizacje  oraz  na  rynek  by  wypełnić  społeczność  jako  całość”.  Zaznacza:  „Jak
powiedział Gandhi, „Jeden człowiek nie może robić dobra w jednym obszarze życia będąc zajętym
robienia zła w innym obszarze. Życie to jedna, niepodzielna całość.””.

Podejście Coveya przeciwstawia się opisowi Goffmana – patrz niżej – że gramy różne role w różnych
sytuacjach. Podczas gdy Goffman tylko oferuje ramy do zrozumienia sytuacji oraz naszych pozycji w
nich, Covey prezentuje etyczną perspektywę, w której życie powinno być niepodzielną całością. Ta
etyczna perspektywa wydaje się być bardziej zgodna z tym, jak postrzegają się uczniowie: nie czują
wielki różnic pomiędzy ich tożsamościami online i offline. Potępiają innych, którzy prezentują się
inaczej  online  i  w  życiu  rzeczywistym.  To  są  nasze  obserwacje  wynikające  z  wielu  rozmów  z
uczniami w Polsce i Holandii.
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Etyka  Covey’a  dostarcza  nam  „wartości,  które  inspirują  największe  zaufanie”:  „szczere
przejmowanie  się”:  z  „agendą  która  całościowo  inspiruje  największe  zaufanie”;  „szukanie
wspólnego zysku” oraz z „zachowaniem, które najlepiej kreuje wiarygodność i inspiruje zaufanie”:
„działanie w najlepszym interesie innych”.
To etyczne podejście jest  nawet bardziej  potrzebne według Covey'a,  ponieważ teraz występuje
„kryzys  zaufania”,  czego  wynikiem  jest  „zwiększone  zainteresowanie  etyką  w  naszym
społeczeństwie”.

Etyka Covey’a wychodzi poza Stone'a i Heen. Dla niego nie wystarczającym jest potwierdzenie, że
robimy błędy, że czasami jesteśmy egoistami oraz że jesteśmy częścią problemu. Jeżeli popełniamy
błędy, powinniśmy je natychmiast naprawić: „Jak w każdym innym aspekcie życia, załamania mogą
spowodować przełomy. Wyzwania i błędy mogą stać się szansami na naukę, rozwój oraz poprawę”.
Covey dodaje:  „Będziemy mieli wyzwania. Będziemy robić błędy. A inni będą robić błędy, które na
nas  wpłyną … Problemem jest  jak będziemy reagować na te rzeczy ...”.  Jeżeli  zareagujemy źle,
natychmiast stracimy zaufanie, które tak boleśnie budowaliśmy przez lata.

Możemy to zaobserwować co chwila online – firmy popełniają błędy i są surowo karane poprzez
fale  krytyki.  Z  drugiej  strony,  utrata  zaufania  wydaje  się  ekstremalna  ale  krótka.  W zgodzie  z
płynnymi  czasami,  definiowanymi  przez  Baumana –  patrz  poniżej  –  wszystko  wraca  szybko do
normy.

Jako dodatek do trzech zdań Stone'a i  Heen, drugim instrumentem do otwarcia  na informacje
zwrotne jest nauczenie rozróżniania szkolenia oraz ewaluacyjnych informacji zwrotnych. „Szkolenie
ma  pomóc  komuś  się  uczyć,  rosnąć,  zmieniać.  Celem  jest  pomóc  danej  osobie  się  ulepszać,
niezależnie czy odnosi się  to do umiejętności, pomysłu, konkretnej wiedzy, czy też wyglądu lub
osobowości  danej  osoby”.  Ewaluacja  „mówi  ci  na  czym  stoisz.  To  ocena,  ranking...  Ewaluacje
wyrównują  oczekiwania,  wyjaśniają  konsekwencje  oraz  informują  o  podejmowaniu  decyzji”.
Rozróżnianie  tych  pojęć  „tworzy  wielką  różnicę  w  sposobie  produktywnego  przyjmowania
informacji  zwrotnych.  Powodem  jest  to:  Podczas  gdy  tożsamość  jest  łatwo  pobudzana  przez
ewaluację,  jest  mniej  zagrożona  przez  szkolenie...  Możesz  nauczyć  się  bez  konieczności
niewygodnego zadania re-ewaluacji tego, kim jesteś”.

Trzecim  instrumentem  jest  nauczenie  się  rozróżniania  różnych  elementów  ewaluacji:  oceny,
konsekwencji  oraz osądu. Dzięki  temu „możesz zrozumieć co w danej ewaluacji  pobudza twoją
tożsamość.  … Podzielenie tego pomaga również skupić  się  na tym,  co chcesz  omówić z osobą
dającą  informacje  zwrotne”.  Osądy  mogą  być  zignorowane,  podczas  gdy  elementy  oceny  i
konsekwencji mogą być strasznie ważne.

Czwartym instrumentem jest danie sobie drugiej oceny, która nie odnosi się do ewaluacji, ale do
sposoby przyjmowania ewaluacji. „Druga karta ocen przypomina że pierwsza ewaluacja nie kończy
historii.  To  początek  drugiej  historii,  której  tematem  będzie  znaczenie  jakie  wyciągniesz  z
doświadczeń w swoim życiu”. To nie jest sztuczka: „Podczas gdy pierwsza ewaluacja może nie być w
pełni pod twoją kontrolą, twoja reakcja zazwyczaj jest … w długim ujęciu, druga ocena jest często
ważniejsza niż ta pierwsza”.
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Typy uczących się [8-11]
Stone i Heen (2014) widzą dwa sposoby w jaki odpowiadamy na wyzwania i błędy: nazywają je
„ustalonym nastawieniem” oraz  „rozwojowym nastawieniem”.   Połowa z  nas  posiada ustalone
nastawienie, a połowa rozwojowe. „Jeżeli  masz ustalone nastawienie,  każda sytuacja z jaką się
spotykasz jest referendum  na temat tego, czy posiadasz wiedzę lub umiejętności jakie myślałeś
(lub miałeś nadzieje) że masz”. Ludzie z rozwojowym nastawieniem wierzą że nic nie jest ustalone.
Jeżeli polegną, „zakładają iż jest to umiejętność, którą można rozwinąć, a dodatkowo widzą walkę z
trudną zagadką jako wyzwanie,  nad którym muszą popracować”.  Podczas gdy ci  z  rozwojowym
nastawieniem  są  „niesamowicie  dokładni”  w  ocenianiu  swoich  możliwości,  ci  z  ustalonym
nastawieniem są „okropni” w tym.

Ustalone  nastawienia  głównie  negują  rzeczywistość  przez  co  efektywne  uczenie  się  jest
niemożliwe. William – patrz dydaktyka w sekcji „Tło do sesji 2” - zgadza się z tym: „Najlepsi uczący
się  ciągle  przypisują  sukcesy  i  porażki  do  wewnętrznych,  niestabilnych  powodów”.  Niestabilne
powody dla Wiliama to przelotne powody („ciężka praca”) w przeciwieństwie do długo trwałych
powodów („być mądrym”).
Podobnie  jak  z  prostymi  etykietami,  ustalone  nastawienia  tworzą  niechciane  sytuacje.
Reprezentują obronność, nie elastyczność. By zwiększyć elastyczności powinniśmy przenieść się z
ustalonego do rozwojowego nastawienia. William  również to obserwuje: „uczenie się  w klasie
znacznie się poprawi jeżeli uczniowie zaakceptują tę ideę: „zależy to ode mnie i mogę coś z tym
zrobić””.  Tylko  wtedy  informacje  zwrotne  mają  szansę  popchnąć  naukę  naprzód.  „Promuj
nastawienie iż umiejętności są narastające, a nie ustalone”.

Według Stone'a i Heen, przejście z ustalonego nastawienia do rozwojowego wymaga kilku kroków.
Pierwszym jest posiadanie świadomości, jaki typ nastawienia mamy.

 Jestem stały versus Rozwijam się;
 Moje możliwości są stałe versus Moje możliwości ciągle się rozwijają;
 Moim celem jest sukces versus Moim celem jest proces uczenia się sam w sobie;
 Czuję się mądrym kiedy robię coś idealnie oraz lepszym niż inni versus Czuje się mądrym 

kiedy pokonam wyzwania;
 Czuje się zagrożony wyzwaniem versus Widzę możliwości kiedy mam wyzwania;
 Czuje się bezpiecznym w tym co mogę zrobić versus Czuje się bezpiecznym jeżeli muszę się 

trochę nagimnastykować.

Drugim krokiem jest to, że uczniowie uczą się akceptować porażkę jako część ich procesu uczenia 
się. Podczas gdy w ustalonych nastawieniach celem jest sukces, rozwojowe nastawienie postrzega 
porażkę jako wyzwanie by być lepszym w przyszłości. To zaproszenie do cięższej pracy i starania się 
jak najlepiej. Według Jane McGonigal opcja porażki jest jedną z największych atrakcji gier. Opisuje 
wyniki badań graczy w grę Super Monkey Ball 2: „Badacze wykazali iż gracze okazywali 
najmocniejszą kombinację pozytywnych emocji kiedy popełniali błąd...”. Powodem tego było to, iż 
w grze, kiedy gracze polegli „nie polegli pasywnie. Polegli spektakularnie i rozrywkowo. Kombinacja
pozytywnych uczuć oraz większego poczucia kontroli spowodowało iż gracze chcieli ponownie 
zagrać... Kiedy przypominana nam jest nasza własna kontrola w tak pozytywny sposób, nie sposób 
nie czuć się optymistą”.

Trzecim krokiem jest stworzenie sytuacji przepływu, czyli sytuacji w której „osoby stają się 
całkowicie zaabsorbowane aktywnościami w które są zaangażowane” (William, 2011). Mihaly 
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Czikszentmihalyi, pomysłodawca konceptu, opisuje „przepływ” jako: „satysfakcjonujące, radosne 
poczucie kreatywnego osiągnięcia oraz zwiększonej funkcjonalności” (cytowany w McGonigal, 
2011).

Wiliam pisze: “To poczucie przepływu może wynikać z własnego nieodłącznego zainteresowania 
zadaniem... ale może również powstać poprzez mecz pomiędzy własnymi umiejętnościami a 
wyzwaniem danego zadania. Kiedy poziom wyzwania jest niski, a poziom umiejętności wysoki, 
wynikiem często jest nuda. Kiedy poziom wyzwania jest wysoki, a poziom umiejętności niski, 
wynikiem jest ogólne niepewność. Kiedy oba są niskie, wynikiem jest apatia. Jednakże, kiedy obie 
są wysokie, wynikiem jest „przepływ””.

McGonigal stwierdza iż „przepływ”, to właśnie to, co sprawia że granie w grę jest tak ciekawe: 
„Badania Czikszentmihalyia pokazały iż przepływ był najrzetelniej oraz najbardziej efektywnie 
produkowany poprzez konkretną kombinację auto-wybranych celów, osobiście optymalizowanych 
przeszkód oraz ciągłych informacji zwrotnych, co tworzy kluczową strukturę gry. „Gry są 
oczywistym źródłem przepływu, a granie jest wyśmienitym sposobem doświadczania przepływu””. 
McGonigal dodaje: „Podczas tej wysoce ułożonej, zmotywowanej ciężkiej pracy … regularnie 
osiągamy największe formy szczęścia dostępne dla ludzi: intensywne, optymistyczne 
zaangażowanie w otaczający nas świat. W pełni czujemy że żyjemy, pełni potencjału i celu – innymi
słowy, jesteśmy całkowicie aktywowaniu jako istoty ludzkie”. 
   
Dalsza lektura

 Douglas Stone & Sheila Heen – Thanks for the feedback (2014)
 Dylan Wiliam – Embedded formative assessment (2011)
 Jane McGonigal – Reality is broken (2011)
 Stephen Covey – The speed of trust (2006)

Bieżące społeczeństwo [12-14]

Socjolog  Zygmunt  Bauman (2004,  2005)  opisuje  nasze  bieżące społeczeństwo jako „płynne”,  a
nasze życia jak „płynne życie”: „'Płynne życie' to życie we współczesnym płynnym społeczeństwie.
'Współczesne  płynne'  to  społeczeństwo  w  którym  warunki,  w  jakich  jego  członkowie  działają,
zmieniają się szybciej niż sposoby zachowań mogą utrwalić się jako rutyny lub przyzwyczajenie.
Płynność  życia  oraz  społeczeństwa  wzajemnie  się  wzmacniają.  Płynne  życie,  tak  jak  płynne
społeczeństwo, nie mogą długo trzymać kształt lub podążać takim kursem”.
Płynne  życie  to  tym  radykalnego  konsumeryzmu,  w którym  wszystko  i  wszyscy  zmienili  się  w
konsumpcyjne obiekty. „Płynne życie wspomaga zewnętrzny świat, wszystko w świecie, co nie jest
częścią ciebie, z głównie instrumentalną wartością”. Wszystko co przydatne musi być „dobre do
konsumpcji”.

Zmiany  występujące  w  płynnych  czasach  są  radykalne,  „modyfikujące  wiele  'tradycyjnych'
konceptów,  które  zbudowały  sposób dawania  znaczenia  naszym życiom oraz  światu  w którym
żyjemy” (EGE, 2012).

Indywidualizm nie istnieje w tych płynnych czasach, nawet jeżeli slogan stwierdza że powinniśmy
być indywidualistami. „W społeczeństwie indywidualistów, wszyscy muszą być indywidualistami; w
tym  ujęciu,  członkowie  takiego  społeczeństwa  nie  są  indywidualistami,  różnymi  od  siebie,
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wyjątkowymi. Przeciwnie, są wyjątkowo podobni do siebie, bo muszą podążać za tą samą strategią
życia  oraz  używać  wspólnych  …  symbolów  by  przekonać  innych  że  tak  robią.  W  pytaniu  o
indywidualność nie ma indywidualnego wyboru”.

Jedynym wyborem jaki mamy jest unikalny wybór konsumenta. „Walka o  wyjątkowość stała się
teraz  głównym  napędem  masowej  produkcji  oraz  masowej konsumpcji.  Wyjątkowość  jest
definiowana poprzez bycie „na czasie”. Podczas gdy są rozpowszechniane slogany o autentyczności,
wszyscy  powinniśmy  wierzyć  w  „nieskazitelne  ja”,  którego  powinniśmy  słuchać,  ciągle  tylko
kupujemy oraz próbujemy przezwyciężyć nasz stan egzystencjalny niepokoju bez sukcesu”.
Dzieci  nie są wykluczone z płynnych czasów. „Jak tylko nauczą się czytać, lub nawet wcześniej,
ustala  się  „zależność  sklepowa”  dziecka”.  Ma  to  sens,  ponieważ  „dzisiejsze  dzieci  to  przede
wszystkim jutrzejsi konsumenci”. Są postrzegani przez rodziców jako „osoby znające wybór” kiedy
przychodzi do pozyskiwania dóbr.

Płynne życie to życie „ciągłej niepewności”. Ciągle trzeba pozyskiwać nowe dobra by być nadążać za
wymaganiami tego radykalnego konsumeryzmu. „Płynne życie oznacza ciągły auto-nadzór, auto-
krytykę oraz auto-cenzurę. Płynne życie czerpie z braku satysfakcji z samego  siebie”. W procesie
tworzy się wiele odpadów, zarówno w formie ludzi, jak i zasobów. Tak, ludzie też są „obiektem
konsumpcji”.  Dlatego właśnie ludzie niepokoją się bo nie chcą sami stać się odpadami. Jeżeli nie są
w  stanie  utrzymać  tempa zmian  i  nie  kupują  najnowszych  dóbr,  spadną  z  drabiny  i  staną  się
nieprzydatni dla innych – a tym samym będą ludzkimi odpadami. Zostaną odcięci ze społeczeństwa,
tak jak osoby szukające azylu, bez szansy na ponowne wdrapanie się na drabinę. Boimy się że
ludzie się nas pozbędą.

Dalsza lektura:
 Zygmunt Bauman – Identity (2004)
 Zygmunt Bauman – Liquid life (2005)
 Zygmunt Bauman – Liquid times (2007)

Bieżące społeczeństwo – przepisy na dalsze działania

Co nauczyciele mogą zrobić w tej sytuacji? Bauman pisze: „Napędem edukacji … jest wyzywanie
wpływu  codziennych  doświadczeń,  walczenie  oraz  przeciwstawianie  się  ciśnieniu  rosnącemu  z
społecznego otoczenia, w którym operują osoby uczące się”.  Ale jak tego dokonać?
Programowe  nauczanie  jak  radzić  sobie  z  płynnym  życiem  nie  jest  opcją:  „Warunki  akcji  oraz
zaprojektowane strategie odpowiedzi … szybko się starzeją i stają się przestarzałe zanim aktorzy
mają szansę się ich poprawnie nauczyć”.  Dlatego model transmisji jest wykluczony przez Baumana:
„wiedza musi być ciągle odświeżana”.  Odpada również identyfikowanie umiejętności potrzebnych
w płynnych czasach a następnie uczenie się nich. „Przyszłe zmiany potrzeby rynku nie są łatwe do
przewidzenia,  niezależnie  jak  bardzo  metodologicznie  prognostycy  będą  udoskonalać  swoje
prognozy”.

Seymour  Papert  (cytowany  przez  Baumana)  zgadza  się  iż  edukacja  umiejętności  nie  ma  już
prawdziwie sensu: „Mode mówiący byś uczył  się w szkole, kiedy jesteś młody, umiejętności  do
zastosowanie przez całe życie, nie jest już możliwy do podtrzymania. Umiejętności jakich nauczysz
się  w  szkole  nie  będą  miały  zastosowania.  Będą  przestarzałe  kiedy  trafisz  do  miejsca  pracy  i
będziesz ich potrzebował”.
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Według  Baumana,  niezależnie  edukacja  jest  jedynym  wyjściem.  „Przeciwne  szanse  mogą  być
przytłaczające a jednak demokratyczne … społeczeństwo... nie zna zastępstwa dla edukacji i auto-
edukacji  jako środka na wpłynięcie na wyniki zdarzeń”. Podczas gdy uczniowie mogą postrzegać
edukację  jako  „bramy  do  pracy”  musimy  nauczyć  ich  również  jak  byś  obywatelami  –  dać  im
„edukację z obywatelstwa”.
Ta edukacja musi być stała: „w płynnym współczesnym otoczeniu, edukacja i uczenie się, by miały
jakiś pożytek, muszą być ciągłe i przez całe życie”.

Musimy  wzmocnić  indywidualność  uczniów.  „Dzisiaj  'indywidualność'  oznacza  głównie
niezależność,  co  jest  postrzegane  równocześnie  jako  prawa  i  obowiązki  osoby.  Zanim  będzie
znaczyło  cokolwiek  innego,  stwierdzenie  'Jestem  indywidualistą'  oznacza  iż  tylko  ja  jestem
odpowiedzialny za moje wartości i  wady, oraz że jest  moim  zadaniem kultywowanie wartości  a
żałowanie i naprawianie wad”.

Musimy wziąć tą część tożsamości, która jest ciągle w płynnym życiu jako punkt wyjściowy. „Sam
'rdzeń  tożsamości',  który  na  pewno  objawi  się  z  ciągłych  zmian  bez  uszczerbku,  a  nawet
wzmocniony,  to rdzeń  homo eligens –  'człowieka wyboru'  … trwale nietrwałego ja,  kompletnie
niekompletnego,  definitywnie niezdefiniowanego – oraz autentycznie nieautentycznego”.  To nie
wiele, ale to początek.
Homo  eligens  jest  obecnie  w  kiepskim  miejscu.  „Co  odróżnia  codzienną  agonię  wyborów  od
dyskomfortów jakie zawsze nawiedzały  homo eligens … to odkrycie lub podejrzenie że nie ma z
góry  przesądzonych  zasad  lub  powszechnie  przyjętych  celów,  które  mogą  być  konsekwentnie
przestrzegane  cokolwiek  się  stanie,  zwalniając  tym  samym  wyborców  z  odpowiedzialności  za
ewentualne negatywne konsekwencje swoich wyborów”.

Tylko edukacja przez całe życie może wzmocnić homo eligens. "Potrzebujemy edukacji przez całe
życie, aby dać nam wybór. Ale potrzebujemy jej nawet bardziej by ocalić warunki, które sprawiają,
że wybór jest dostępny i w naszej mocy. " 
Jak to wzmocnienie wygląda? „'Wzmocnienie' wymaga budowy i odbudowy więzi międzyludzkich,
wolę i zdolność do zaangażowania się z innymi w ciągłym wysiłku, aby ludzkie współżycie miało
miejsce  w  gościnnej  i  przyjaznej  atmosferze  dla  wzajemnie  wzbogacanej  współpracy  kobiet  i
mężczyzn  walczących  o  poczucie  własnej  wartości,  dla  rozwoju  ich  potencjału  oraz  dla
prawidłowego  wykorzystania  ich  umiejętności.  W  skrócie,  jeden  z  decydujących  udziałów
kształcenia  przez  całe  życie,  którego  celem  jest  'wzmocnienie'  jest  odbudowa  obecnie  coraz
bezludnej  przestrzeni  publicznej,  gdzie  mężczyźni  i  kobiety  mogą  angażować  się  w   ciągłe
tłumaczenie  pomiędzy  indywidualnym  a  wspólnym,  prywatnymi  o  komunalnymi  interesami,
prawami a obowiązkami”.  Dlatego: „wzmacnianie spójności  społecznej  oraz  rozwijanie poczucia
świadomości społecznej i odpowiedzialności stały się ważnymi społecznymi i politycznymi celami". 
Potrzebne  jest  więc  wzmocnienie  ludzkich  więzi.  „W warunkach  płynnego,  szybko płynącego  i
nieprzewidywalnego  otoczenia,  potrzebujemy  solidnych  i  niezawodnych  więzów  przyjaźni  i
wzajemnego  zaufania,  bardziej  niż  kiedykolwiek  wcześniej."  Podczas  gdy  są  one  obecnie
zastępowane przez  „odkażone  kontakty"  online  oraz  lojalność  względem marki  w prawdziwym
życiu, więzi ludzkie są niezbędne dla demokracji. 

Jak  możemy  wzmocnić  te  ludzkie  więzi?  Cóż,  „mieszamy  się  codziennie  z  innymi,  którzy  ...
'niekoniecznie mówią tym samym językiem (dosłownie i w przenośni) lub mają wspólną pamięć lub
historię'.  W  takich  okolicznościach,  umiejętności  jakich  potrzebujemy  bardziej  niż  jakiekolwiek

73



inne, w celu zaoferowania sferze publiczna rozsądnej szansa reanimacji, to umiejętności interakcji z
innymi - prowadzenia dialogu, negocjacji, zdobywania wzajemnego zrozumienia i zarządzających
lub rozwiązywania konfliktów, nieuniknionych w każdym przypadku wspólnego życia. " 
Bauman  stwierdza:  „To  jest  rzeczywiście,  jak  edukacja  powinno  wyglądać,  mężczyźni  i  kobiety
płynnego  współczesnego  świata  mogą  realizować  swoje  cele  życiowe  z  przynajmniej  odrobiną
zaradności i pewności siebie, oraz nadzieją na sukces." Drugim efektem jest „sprawianie by szybko
zmieniający się świat był bardziej gościnny dla ludzkości". Jest to sposób na nasz obecny "krajobraz
ignorancji".  „Ignorancja  prowadzi  do  paraliżu  woli.  Nie  wiadomo,  co  jest  w  sklepie,  i  nie  ma
możliwości, obliczenia ryzyka." 

Papert  wskazuje  dodatkową  umiejętność,  która  jest  kluczowa.  Według  niego,  tylko  jedna
umiejętność naprawdę ma sens bycia nauczaną: „Jedną, bardzo konkurencyjną umiejętnością jest
umiejętność  bycia  w  stanie  się  nauczyć.  To  umiejętność  bycia  w  stanie  nie  dać  właściwej
odpowiedzi na pytanie o to, czego nauczono cie w szkole, ale by właściwie zareagować na sytuacje,
które są poza zakresem tego, czego uczono w szkole. Musimy produkować ludzi, którzy wiedzą, jak
się zachować, gdy mają do czynienia z sytuacjami, do których nie zostali specjalnie przeszkoleni.”
Wiliam (2011) zgadza się, choć nie wyklucza całkowicie korzystania z umiejętności uczenia się w
szkole:  „Dlatego edukacja -  w przeciwieństwie  do szkoleń -  jest  tak  ważna.  Edukacja nie  tylko
potwierdza umiejętności, ale także umożliwia rozwijanie nowych umiejętności. " 

Teorie tożsamości [8-11; 12-14]

W naukach społecznych powszechnym jest definiowanie tożsamości jako odpowiedź na pytanie: 
Kim jestem? Niestety, nie istnieje konsensus jak rozumieć odpowiedzi na to pytanie.
Według jednej myśli naukowej, uosobionej przez socjologa Ervinga Goffmana, nasza tożsamość jest
sumą wszystkich ról, które gramy. Kluczową ideą jest to, że zachowujemy się w różny sposób w 
różnych kontekstach, ponieważ różne nasze działania i reakcje są wymagane w różnych sytuacjach. 
Tak więc, zachowujemy się inaczej w pracy, w domu, inaczej z przyjaciółmi, inaczej w sklepie. 
Gramy różne role dla różnych odbiorców. Podczas odgrywania tych różnych ról ważnym jest 
odseparowanie naszych odbiorców by uniknąć poważnych uszkodzeń naszego wizerunku. 
Aby zrozumieć uszkodzenia, które mogą wystąpić, wyobraź sobie następującą sytuację. Matka 
odwiedza w szkole ucznia, który jest bardzo popularny w swojej klasie. Matka przynosi śliczną 
zabawkę, i ogłasza głośno, że jest ulubioną zabawką jej dziecka. Efekt jest katastrofalny - dziecko 
jest głęboko zawstydzone. Powodem tego jest to, że publiczność  jednej z ról (kolegów/uczniów) 
dostrzega inną rolę, odgrywaną przez dziecko (urocza córka). 

Drugim aspektem prac Goffmana o tożsamości jest to, że istnieją dwa sposoby, w jaki 
udostępniamy informacje o sobie innym: świadomie („dając informacje") i nieświadomie 
(„wysyłając informacje"). Duża część tych informacji wysyłanych nieświadomie dokonywana jest 
przez naszą komunikację niewerbalną. Oba rodzaje informacji są wykorzystywane przez inne osoby 
do interpretowania nas. 

Czasami nieświadomie wysyłane informacje silnie kontrastują z informacjami, które świadomie 
sami dajemy. Na przykład, jąkamy się i pocimy kiedy twierdzimy, że wcale nie jesteśmy 
zdenerwowani. W tych przypadkach nasza rola nie będzie bardzo wiarygodna, a nasze 
przedstawienie może być odrzucone przez naszych odbiorców. 
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Interpretacja przez Goffmana nie jest jedynym podejściem do koncepcji tożsamości. Inne ważne 
podejście opiera się na filozofie Paulu Ricoeur. Według Ricoeur, tożsamości składają się z dwóch 
części: naszych cech, która rozróżnia nas od innych (l'ipsete) i naszych cech, które pozostają takie 
same przez dłuższy czas (la memete). 

Interpretacja Ricoeur jest kluczowa dla europejskiego prawodawstwa w zakresie ochrony danych. 
Nasze l'ipsete czyni nas rozpoznawalnym dla prawa. Bycie identyfikowalnym, na przykład w bazach 
danych, powoduje, że nasze dane będą chronione zgodnie z prawem UE. 

Dyrektywa o ochronie danych [Dyrektywa 95/46 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24
października  1995  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  zakresie  przetwarzania  danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych] określa, co sprawia że jesteśmy identyfikowalni:
„osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub
pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub więcej
czynników specyficznych dla jego fizycznej, fizjologicznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub
społecznej tożsamości." Niestety, nie ma dostępnych dalszych szczegółów,ani w dyrektywie, ani w
kolejnych przepisach. 
Użycie  pojęcia  „tożsamości"  w  dyrektywie  wydaje  się  wskazywać,  że  tożsamość  jest  równa
identyfikowalnej  osobie  -  użycie,  który  jest  postrzegany  jako  zbyt  ograniczony  przez  doradcze
Europejskiej  Grupy  do spraw Etyki  w Nauce i  Nowych Technologiach  przy Komisji  Europejskiej
(EGE), w jego Opinii 26: "nie wystarczy przeanalizować pytań tożsamości w zakresie tych zagadnień,
które dotyczą przede wszystkim identyfikacji osoby, a nie jej tożsamości jako osoby". 

Trzecia interpretacja tożsamości zakłada, że tożsamości to historie, które opowiadamy o sobie oraz
inni  opowiadają  o  nas  samych.  Na  przykład,  socjolog  Anthony  Giddens  pisze  o  tożsamości:
„Tożsamości  danej  osoby  nie  można  znaleźć  w  jej  zachowaniu,  ani   -  mimo  że  to  ważne  -  w
reakcjach  innych,  ale  w  zdolności  do  utrzymania  konkretnej  narracji."  Filozof  Jean-Paul  Sartre
nazywa  to  "projektem  na  całe  życie".  Ideą  w  tej  interpretacji  jest  to,  że  odzwierciedlamy
zrozumienie  nas  samych  poprzez  „ciągłe  'opowiadania'  o  nas  samych”,  które  są  "biologiczną
narracją danej osoby". 

Tylko jedna, raczej spójna wersja opowieści o nas samych może istnieć w danej chwili. Z czasem
historie się zmieniają, ale nigdy nie możemy opowiadać dwóch wersji tym samym czasie. 
Ta interpretacja ta jest podstawą tzw. „prawa do bycia zapomnianym” Unii Europejskiej - prawo
jednostki „do żądania by jej dane zostały usunięte z dostępności poprzez wyszukiwarkę". Zgodnie z
tradycją Giddensa, mamy prawo, aby usunąć niechciane elementy z naszej narracji. 

Dalsza lektura:

 Anthony Giddens – Modernity and Self-Identity (1991)
 Erving Goffman – The presentation of Self in everyday life (1959)
 Paul Ricoeur – Oneself as another (1992)
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Nowe technologie online oraz tożsamość [8-11; 12-14]

Mając na uwadze pojęcia z sekcji "Teoria tożsamości", pojęcie tożsamości online wydaje się łatwym
do  skonstruowania:  tożsamości  online  są  odpowiedzią  na  pytanie,  kim  jesteśmy  online.  Aby
zrozumieć  odpowiedź  musimy  tylko  zastosować  jedną  z  trzech  interpretacji  tożsamości  do
koncepcji tożsamości online. 
Podążając  za  pierwszą  interpretacją,  nasza  tożsamość  online  składałaby  się  z  informacji,  które
dajemy świadomie i które nieświadomie wysyłamy w Internecie. Według drugiej interpretacji nasza
tożsamość online może być postrzegana jako to, co nas odróżnia online, w odniesieniu do innych, i
to,  co  jest  w  Internecie  spójne  o  nas.  Dla  prawodawstwa UE,  tożsamości  online,  lub  cyfrowe
tożsamości, określamy przez "tożsamość jako identyfikacja" online. Oznacza to, że nasza tożsamość
online  jest  równa  naszym  hasłom  i  kombinacjom  nazw  użytkownika  lub  naszym  danym
biometrycznym lub naszym symbolom logowania i  certyfikatom, a nie nas jako osób online. W
trzeciej interpretacji, tożsamości online to nasze narracje, sami zapewniamy, kim jesteśmy - nasze
profile. 

Niestety,  związek  między  obecnością  online  a  tożsamością,  nie  może  być  oceniany  tylko  przez
zastosowanie interpretacji  tożsamości do tożsamości online. Technologie cyfrowe skomplikowały
nasze interpretacje tożsamości.
Zacznijmy od wpływu nowych technologii  na pierwszą interpretacji  tożsamości  reprezentowaną
przez  Goffmana.  Nadal  segregujemy w pewnym stopniu  nasze  publiczności  -  zachowujemy się
inaczej na Facebook i LinkedIn, publikujemy różne teksty na Twitterze i w World of Warcraft - ale
nie  istnieje  hermetyczna  ściana  oddzielająca  naszych  odbiorców.  Natomiast  dla  Goffmana,
separacja jest  kompletna i  prawdy z jednej  z  ról  nie przeciekają do innej roli,  mamy kłopoty z
utrzymaniem tej segregacji online. Tylko nieliczni z nas w związku z tym korzystają z dostępnych
opcji w mediach społecznościowych by kierować każdą wiadomość do innej publiczności. Raczej
dzielimy się z przyjaciółmi, rodzinami i kolegami naszymi zdjęciami z wakacji i śmiesznymi filmami z
kotami. Niektórzy z nas nawet świadomie łączą wiele lub wszystkie swoje profile razem. Ale nawet
jeśli będziemy uważać i starać się segregować publiczności, Google funkcjonuje jako wielkie złączę,
łącząc nas do naszych treści online,  dla każdego, kto chce nasz poszukać.

Ze  względu na naszą obecność online,  miała miejsce również zmiana rodzaju informacji,  które
przypadkowo  wysyłamy.  Informacje,  które  dajemy  tradycyjnie  zazwyczaj  miały  miejsce  między
dwoma  lub  większą  ilością  osób  w  czasie  fizycznego  spotkania,  obecnie  nasze  przypadkowo
wysyłane  informacje  składają  się  głównie  z  naszych  kliknięć,  które  są  interpretowane  przez
przedsiębiorstwa  i  nieznane  nam  władze,  za  pomocą  algorytmów  i  Big  Data  ("profilowanie").
Komunikacja  niewerbalna  niemal  całkowicie  zniknęła  online.  Raczej  czatujemy  lub  wysyłamy
wiadomości SMS, a tym samym nie dostajemy informacji tradycyjne wysyłanych nieświadomie.
Biorąc  interpretację  opartą  o  tożsamości  Ricoeur,  nie  możemy  nie  zauważyć  podobieństwa
pomiędzy naszymi profilami online. Natomiast w starszych sieciach społecznościowych takich jak
MySpace mogliśmy współtworzyć nasze profile, w nowszych portalach społecznościowych, takich
jak  Facebook  czy  Twitter,  wszyscy  jesteśmy  skazani  na  umieszczenie  w  tym  samym  szablonie.
Dlatego jest bardzo trudno być różnym (l'ipsete). 

Następnie  mamy  ogromną  skłonność  do  konformizmu  w  Internecie.  Wszyscy  robimy  te  same
„kacze dzioby” na selfies i wielu z nas pokazuje nasze opalone nogi blisko morza na zdjęciach z
naszych wakacji. Wszyscy udostępniają śliczne zdjęcia dzieci, memy z kotami i dziwne newsy. 
Ten konformizm może wynikać z naszych niepewności. Duval i Wicklund (1972) opisują tę logikę w
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ich teorii Obiektywnej Samoświadomości (Objective Self-Awareness - OSA). Według nich zawsze
jesteśmy w szoku, kiedy uważnie spoglądamy w lustro, bo obraz samych siebie, który nosimy w
sobie jest pozytywnie zniekształcony. Gdy patrzymy w lustro i widzimy aktualnych siebie, jesteśmy
rozczarowani  i  niepewni.  Najprostszym  sposobem  na  wyjście  z  tego  negatywnego  stanu
emocjonalnego jest większy konformizm względem norm piękna i bycie akceptowanym tak, jak to
postrzegamy wokół nas. Jeśli mamy przyjąć, że nasze profile to lustra, to nasz konformizm online
może być przynajmniej częściowo wyjaśniony. 
Oś  czasu  Facebooka  z  drugiej  strony  osłabia  naszą  memete.  Poprzez  umieszczenie  nas  na
historycznej osi czasu staje się widocznym, jak się zmieniamy. Zmieniamy partnerów, przyjaciół,
pracę  i  opinie,  a  to  wszystko  jest  starannie  przedstawione  jako  elementy  informacyjne,  które
tworzą naszą tożsamość. 

W ten sam sposób oś czasu Facebooka walczy z trzecią interpretacją tożsamości - nasze tożsamości
jako narracje opowiadane przez nas o nas samych. Oś czasu Facebooka pokazuje kilka wersji naszej
historii  w  tym  samym  czasie  -  jest  to  sprzeczne  z  naszą  narracją  będącą  unikalną,  spójną
opowieścią opowiadaną przez nas do nas samych i innych - to historia, która istnieje tylko w jednej
wersji. Ponadto, inni dodają swoją zawartość do naszego profilu, przez co nie jest już tylko „sami". 
EGE,  organizacja  doradcza  Komisji  Europejskiej,  komentuje  to:  "Facebook  pozwala  teraz  jego
członkom przechowywać historię życia,  przez co struktura wpisów jest  diachroniczna.  Pamięć  i
zapominanie  to  uzupełniające  się  koncepcje  osobistej  tożsamości:  bez  pewnego zapomnienia  i
niezbędnego procesu selekcji  podczas  nadawanie sensu swojej  tożsamości,  utworzenie  własnej
tożsamości  (ipse)  staje  się  coraz  bardziej  zależne  od  społecznie  przypisywanych  'markerów'
identyfikacji  (idem).  Jak  stwierdzono  w  odniesieniu  do  inicjatywy  prawnej  „prawa  do  bycia
zapomnianym", jednak internet wydaje się „nigdy nie zapominać". Pytanie etyczne w odniesieniu
do koncepcji tożsamości zatem to to, jak wpływa na auto-relacje oraz relacje społeczne w czasie -
niemożność  „skasowania"  części  swojego  życiorysu  ze  zbiorowej  pamięci  w  internecie  może
stworzyć  bezlitosną  kultury,  zarówno  w  odniesieniu  do  zatrudnienia  lub  społecznych  form
zawstydzanie, lub w odniesieniu do polityki nadzoru”. 

Ale to nie jedyne wyzwanie w erze cyfrowej dla inspirowanych Giddensem interpretacji. Drugim z
nich jest  pojęcie z jednej interpretacji,  że nasze świadomie dawane informacje są tylko częścią
naszej tożsamości. Mocniejsze są informacje, które są „wysyłane” do nas, albo przez osoby trzecie
lub nieświadomie przez nas samych. To było w czasach epoki nie cyfrowej, gdy nasz język ciała i
nasz głos były ważnymi wskaźnikami dla innych, o tym, kim jesteśmy.
Wyniki badań neuronauk pokazują nam, jak ważne są nasze własne informacje „wysyłane" o nas.
Aby w pełni to docenić musimy zagłębić się nieco w teorii neurologii. Timothy Wilson (2002) był
jednym z  pierwszych,  głoszących,  iż  duża  część  naszej  tożsamości  jest  tworzona  przez  coś,  co
nazywa „adaptacyjną podświadomością".  Ta nieświadoma część  z  nas  nie  ma nic  wspólnego z
podświadomością Freuda. Wilson określa adaptacyjną podświadomość jako „procesy psychiczne,
które  są  niedostępne  dla  świadomości,  ale  wpływają  na  osądy,  czucia  lub  zachowania".  To
„odgrywa ważną rolę wykonawczą w naszym życiu psychicznym. Gromadzi informacje, interpretuje
i ocenia je i wyznacza cele, szybko i sprawnie”. Według niektórych podświadomość stanowi 95%
naszych zachowań. Pozostałe świadome 5% jest tylko "luźno powiązane" z pozostałymi 95% i nie
ma do nich dostępu. Może jedynie próbować racjonalizować, wybory drugiej części  - jak ludzie
wydają  się  robić  w różnych  eksperymentach.  Wilson  nazywa  to:  „konfabulacją".  Wilson  pisze:
„jesteśmy zmuszeni próbować zgadywać nasze podświadome skłonności".
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Podświadoma część nas „jest związana z tu i teraz, szybko reaguje w naszym obecnym środowisku,
umiejętnie rozpoznaje wzory, ostrzega nas przed niebezpieczeństwami, oraz ustawia zachowania
do  spełnienia  celów.  Czego  nie  może  zrobić,  to  przewidzieć,  co  stanie  się  jutro,  w  przyszłym
tygodniu,  albo  w  przyszłym  roku  i  odpowiednio  zaplanować.  Nie  może  również  adaptacyjna
podświadomość myśleć  o przeszłości  i  zintegrować  ją  w spójną auto-narracji.  Wśród głównych
funkcji świadomości są zdolności przewidywania, psychicznego stymulowania i planowania. " 
Laureat  Nagrody Nobla Daniel  Kahneman (2011)  tłumaczy  podświadomość versus  świadomość
Wilsona na dwa systemy decyzyjne, które my, ludzie mamy. Nazywa te systemy „Systemem 1",
który wykonuje automatyczne operacje i „Systemem 2", który wykonuje kontrolowane operacje.
Dla Kahnemana są to dwa sposoby myślenia, które oznacza „szybko" versus „wolno". 

Leonard Mlodinow (2012) bierze podświadomość do sfery społecznej. Widzi podświadomość jako
powód, dlaczego komunikacja niewerbalna jest tak ważna. Większość interakcji człowieka odbywa
się  na  poziomie  podświadomym.  Mlodinow:  "my  ...  mamy  równoległe  śledzenie  komunikacji
niewerbalnej, a te wiadomości mogą ujawnić więcej niż nasze starannie dobrane słowa, a czasem
nawet  być  w  sprzeczności  z  nimi.  Ponieważ  wiele,  jeśli  nie  większość,  z  nadawanych  i
odczytywanych niewerbalnych  sygnałów jest  robiona  automatycznie  i  wykonywana poza  naszą
świadomością i kontrolą, poprzez nasze niewerbalne sygnały, nieświadomie komunikujemy wiele
informacji  o  nas  samych i  naszym stanie  umysłu.  Gesty,  które  wykonujemy,  pozycje  w których
trzymamy nasze ciała,  wyrażenia, które mamy na naszych twarzach, i  niewerbalne cechy naszej
mowy - przyczyniają się do tego, jak inni postrzegają nas ". 
Eksperymentalny psycholog Joshua Greene (2013) twierdzi, że te dwa światy, nawet tworzą dwa
różne zestawy moralności, które nazywa "moralność szybko i wolno". 

Trzecie wyzwanie dla inspirowanych Giddensem interpretacji  tożsamości pochodzi od „płynnego
życia” Zygmunta Baumana. Według niego, w tych czasach nie staramy się konsekwentnie budować
jednej  narrację,  jak  to  kiedyś  robiliśmy.  Raz  może  staraliśmy  się  stworzyć  ostateczny  obraz  z
kawałków  puzzli  w  ręku.  Obecnie  nadal  zaczynamy  z  kawałkami  puzzli  w  ręku,  ale  potem
„spróbować  dowiedzieć  się,  w jaki  sposób można je  ułożyć  i  przełożyć  by  dostać  (ile?)  miłych
obrazów.  Eksperymentujesz  z  tym,  co masz.  Twoim problemem jest  to ...  jakie  punkty  można
osiągnąć z zasobami w twoim posiadaniu, a które są godne twoich wysiłków do ich uzyskania". I
dodaje:  „Spójna,  pewnie  i  solidnie  skonstruowana  tożsamość  będzie  ciężarem,  skrępowaniem,
ograniczeniem  w  swobodzie  wyboru.  To  zapowiada  niezdolność  do  otworzenia  drzwi,  kiedy
następna okazja do nich zapuka. " 

Opinia EGE wiąże się z Baumanem i mówi o „płynnym ja": „Jego znaczenie dla refleksji etycznej leży
w  jego  wpływie  na  tradycyjne  pojęcia  'autentyczności'  i  'autonomii':  płynne  lub  hybrydowe
tożsamości  mogą  zagrozić  spójności  i  ciągłości,  którą  uważa  się  za  kluczową  dla  koncepcji
praktycznej tożsamości, która ostatecznie opiera się na ja, które może być identyfikowane nie tylko
przez  swoich  działania,  ale  jest  również  identyfikowane  przez  innych.  Stąd  nowe  możliwości
kształtowania własnej tożsamości, ograniczone tylko przez cechy i zasady używanych programów,
sprawiając  że  stosunki  społeczne  są  potencjalnie  niebezpieczne;  koncepcje  etyczne,  takie  jak
zaufanie,  prawdomówność  i  rzetelność  mogą  stracić  swoją  funkcję  podczas  tworzenia  sfery
przynależności – równocześnie narzucając krótkoterminowe relacje, które można łatwo zastąpić ". 
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TŁO DO SESJI 2
Wprowadzenie
W tej sesji omawiane są dwa główne elementy warsztatów:interaktywne dydaktyki oraz 
profilaktyka.

Interaktywne dydaktyki
Wprowadzenie
Dominujące dydaktyki obecnie wdrażane w większości szkół w Unii Europejskiej są nadal modelem
transmisji, w którym nauczyciel uczy z góry na dół, a uczniowie starają się zrozumieć, czego uczy
nauczyciel. Model transmisji oparty jest na założeniu, iż wiedza ma być przekazana i nauczona, że
zrozumienie rozwinie się później, a klarowność ekspozycji wraz z nagrodami za cierpliwy odbiór są
niezbędne w dobrym nauczaniu (Black & Wiliam, 1998).
Po przeanalizowaniu wyników badań edukacji,  badacze i  innowatorzy Black & Wiliam odważne
twierdzą  iż  „jest  wiele  dowodów  na  to,  iż  model  transmisji  nie  działa,  nawet  według  swoich
własnych kryteriów”. Według nich „mało jest, lub nie ma wcale, wartościowego uczenia się”.
Black & Wiliam proponują alternatywną dydaktykę: dydaktykę interaktywną, a nie z góry na dół:
„zaangażowanie  musi  być  względem  nauczania  poprzez  interakcję,  by  rozwinąć  w  uczniach
umiejętność powiązania nowych faktów i pomysłów w ich własnym zrozumieniu”.
Tego  typu  dydaktyka  jest  bardziej  efektywna  podczas  najważniejszego  punktu  odniesienia
curriculum: wyników egzaminów. To, według Wiliama (2011), jest dobre dla wszystkich uczniów,
ale  interaktywna  dydaktyka  jest  „najbardziej  rentowna  dla  uczniów o  słabszych  wynikach”oraz
„uczniów z różnym etnicznym pochodzeniem”.
Interaktywna dydaktyka opiera się na następujących założeniach:

 Uczniowie są współodpowiedzialni za swoje nauczanie.
 By  osiągnąć  tą  współodpowiedzialność,  uczniowie  powinni  być  również

współodpowiedzialni za lekcje. Role uczniów nie powinny być ograniczone do „gry w grę
„zgadnij o czym myśli nauczyciel”” (Wiliam, 2011).

 Nauczanie przez nauczyciela nie jest już kluczowe. Nauczyciele muszą zapewniać efektywne
środowiska nauczania.

 Nauczyciele  powinni  jasno  wyrażać  cele  nauczania  oraz  kryteria  sukcesu  każdej  lekcji.
Uczniowie  muszą  wiedzieć  co  jest  od  nich  oczekiwane,  by  mogli  wziąć  na  siebie
odpowiedzialność.

 Nauczyciele  muszą  otworzyć  więcej  kanałów  komunikacji  z  uczniami.  Wiliam  (2011)
zapewnia nas: „Kiedy nauczyciele otworzą kanały komunikacji z uczniami, uczniowie będą
ich używać”.

 Nauczyciele nie będą odkładać sprawdzania, czy uczniowie naprawdę zrozumieli lekcję, do
czasu egzaminów. Ocena z egzaminu jest zamknięciem tematu, po którym nie ma dalszego
nauczania, nawet dla tych, którzy nie zdali  egzaminów. Zamiast tego, nauczyciele muszą
ciągle interaktywnie sprawdzać czy wszyscy uczniowie  zrozumieli treść lekcji. Jeżeli jeden
lub więcej uczniów nie zrozumiało lekcji, nauczyciel lub rówieśnicy powinni pomóc osobom
nie  nadążającym.  Interaktywność  to  ciągła  wrażliwość  nauczyciela  do  indywidualnego
nauczania uczniów. Esencją interaktywnego sprawdzania jest to, iż nauczyciele akceptują to,
iż niewiedzą czego nauczyli się uczniowie, dopóki tego nie sprawdzą.

 Ponieważ nauczyciele umożliwiają większy udział uczniów, zaangażowanie uczniów staje się
bardziej możliwe.
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Wiliam definiuje swoją wersję interaktywnych dydaktyk, którą nazywa Ocenianiem Kształtującym
(Formative  Assessment),  następująco:  „Ocenianie  funkcjonuje  kształtująco,  w  wymiarze  gdzie
dowody o osiągnięciach uczniów są sprawdzane, interpretowane oraz używane przez nauczycieli,
uczących się lub ich rówieśników, by podejmować decyzje o kolejnych krokach w instrukcjach, które
prawdopodobnie będą lepsze, lub lepiej założone, niż decyzje podjęte przy braku tych dowodów ”.
Dydaktyki Oceniania Kształtującego nie są proste do wdrożenia. Wymagają czasu i wdrażania krok
po kroku. Wiliam wyjaśnia: „Kiedy nauczyciele starają się zmienić więcej niż dwie lub trzy rzeczy
naraz w ich nauczaniu, najczęstszym wynikiem jest to, że ich nauczanie się rozpada i wracają do
starych metod. Moją radą jest to, by każdy nauczyciel wybrał jedną lub dwie techniki... i sprawdził
je w klasie. Jeżeli  będą skuteczne, to celem powinno być ćwiczenie ich do momentu gdy będą
naturalną częścią nauczania”.
Dlatego  warsztaty  IDentifEYE  nie  proponują  radykalnych  zmian  w  codziennym  nauczaniu
nauczycieli ale raczej wypróbowanie kilku elementów z większego zbioru dobrych praktyk.
Zaleca  się  by  nauczyciele  biorący  udział  w warsztatach  IDentifEYE zaczęli  tworzyć  społeczności
nauczania  nauczycieli  (TLC).  Sugerujemy  by  warsztat  IDentifEYE  nie  był  traktowany  jako
jednorazowe  ćwiczenie,  ale  funkcjonował  jako  punkt  wyjściowy  comiesięcznych  spotkań
dydaktycznych nauczycieli. Zgodnie z zaleceniami Williama, zalecamy grupy liczące od ośmiu do
dwunastu nauczycieli. „Ideą TLC jest to, by każdy z uczestników przyszedł na spotkanie ze swoim
własnym profesjonalnym planem rozwoju, gdzie otrzymuje wsparcie od grupy w osiągnięciu celu”

Dobre praktyki
W  swojej  książce  „Zakorzenione  Ocenianie  Kształtujące  (Formative  Assessment  Embedded)”
Wiliam opisuje kilka konkretnych dobrych praktyk. W ramach pilotażowych warsztatów IDentifEYE,
europejscy  nauczyciele  testowali  część  z  nich.  Poniżej  znajdziecie  dobre praktyki,  które  zostały
ocenione najwyżej:

 Pytania diagnostyczne
o Ważnym instrumentem sprawdzania zrozumienia w klasie są pytania diagnostyczne. Są to

„pytania, które zapewniają dostęp do myślenia uczniów”. Nie są łatwe do stworzenia, ale
przeczytanie książki Williama, „Zakorzenione Ocenianie Kształtujące (Embedded Formative
Assessment)” (2011) pomoże ci w tym. Główną zasadą tych pytań jest: „Co powoduje iż
pytanie jest przydatne jako pytanie diagnostyczne … musi być mało prawdopodobnym by
uczeń udzielił  dobrej  odpowiedzi  ze  złych powodów”.  Dodatkowo,  pytanie  powinno być
skonstruowane  w  ten  sposób,  że  „niepoprawne  odpowiedzi  można  interpretować”.
Podstawowym założeniem powinno być: „lepiej jest założyć iż uczniowie nie wiedzą czegoś,
nawet  gdy  to  wiedzą,  niż  zakładać  że  wiedzą  coś,  gdy  naprawdę  tego  nie  wiedzą”.
Najlepszym  momentem  na  zadanie  tych  pytań  są  „kluczowe  momenty  lekcji”.  Są  to
momenty, „w których nauczyciel sprawdza czy klasa jest gotowa kontynuować”.

o By zaoszczędzić czasu, stwórz pytania diagnostyczne wielokrotnego wyboru, najlepiej tylko z
odpowiedziami A i B. Rozdaj dwa kolory kartek przed lekcją: na przykład do odpowiedzi A
niebieskie, do odpowiedzi B żółte. Jeżeli nauczyciel zadaje pytanie diagnostyczne, uczniowie
pokazują jeden z dwóch kolorów. Jeżeli więcej niż 80% pokazuje właściwy kolor, nauczyciel
może  kontynuować.  Opcjonalnie  nauczyciel  może  zapytać  losowego  ucznia  z  dobrą
odpowiedzią.  Jeżeli  uczeń udzieli  odpowiedniego wyjaśnienia,  lekcja może kontynuować.
Jeżeli  mniej  niż  80%   uczniów  pokazało  właściwy  kolo,  nauczyciel  powinien  zapytać
losowego ucznia z dobrą odpowiedzią by udzielił odpowiedniego wyjaśnienia. Jeżeli uczeń
udzilił  odpowiedniego  wyjaśnienia,  nauczyciel  powinien  zapytać  uczniów  z  błędną
odpowiedzią,  czy  zrozumieli  wytłumaczenie  pierwszego ucznia,  i  czy  się  z  nim zgadzają.
Jeżeli odpowiedzą twierdząco, lekcja może być kontynuowana. Jeżeli nie, lub uczeń udzielił
złych wyjaśnień, nauczyciel wie, że musi pogłębić temat
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 Czerwone/zielone karteczki.  Każdy z uczniów dostaje dwa kolory karteczek.  Tak długo jak uczeń
rozumie  lekcję,  na  ławce  leży  zielona  karteczka.  W momencie  kiedy  się  gubią,  kładą  czerwoną
kartkę.  Ponieważ  pozostali  uczniowie  mają  nadal  zielone  kartki  na  ławce,  pokazuje  to  iż  nadal
rozumieją  lekcję.  Dlatego  nauczyciel  może poprosić  każdego z  nich by  wyjaśnił  swoim kolegom
pokazującym czerwoną kartkę, o czym jest lekcja w danym momencie. Wiliam wyjaśnia: „Ta technika
zawiera dwa kluczowe elementy efektywnego oceniania kształtującego – zaangażowanie oraz plan
awaryjny. Jeżeli uczeń pokazuje … zielony, może być poproszony o wyjaśnienie pracy komuś innemu,
co powoduje iż uczeń musi sam monitorować swoje nauczanie, a tym samym jest zaangażowany.
Przepływ informacji od uczniów o tempie instrukcji pomaga nauczycielowi na dokonanie poprawek,
by lepiej sprostać potrzebom nauczania uczniów”.

 Przypadkowy wybór. Jedną z niewielu pewności jaką mają nauczyciele w klasie to to, że zawsze jest
kilku  uczniów  chętnych  do  udzielenia  odpowiedzi  na  pytanie  nauczyciela.  Często  są  to  ci  sami
uczniowie, którzy pokazują swoje chęci udzielenia odpowiedzi poprzez podniesienie rąk. Podczas
gdy ci uczniowie oraz ich odpowiedzi, często poprawne, dają nauczycielowi poczucie komfortu iż
mogą kontynuować, w rzeczywistości powodują fałszywe poczucie interakcji. Tylko część uczniów
jest zaangażowana, większość nie jest. Stracili wątek ale nie pokazują tego, ponieważ czują że nie są
o nic pytani. Ta sytuacja wydaje się być bezpieczna dla wszystkich: nauczyciel może kontynuować
bez straty czasu, uczniowie podnoszący ręce zyskali  uznanie nauczyciela oraz potwierdzają że są
lepszymi uczniami,  a uczniowie nie podnoszący rąk nie muszą doznawać publicznego poniżenia,
które podąża za nie znaniem odpowiedzi. Ale uczniowie nie podnoszący rąk wzmacniają poczucie
bycia  gorszymi  uczniami  poprzez  nie  odpowiadanie  i  brak  reakcji.  Zarówno „dobrzy”  jak  i  „źli”
uczniowie umacniają się w swoich auto-definicjach. Jak zostało to opisane wcześniej, w tle do sesji
1, ciaśniej zdefiniowane etykiety tożsamości mają negatywny wpływ na umiejętności uczniów do
uczenia  się  i  słuchania  informacji  zwrotnych.  To  bardzo  niepożądany  efekt  reagowania  tylko  na
uczniów podnoszących ręce. Sposobem na rozwiązanie tego, to napisanie imion uczniów na takich
samych patyczkach (np. po lodach) i losowanie przez nauczyciela jednej osoby, jak mają pytanie. Na
początku  to  bardzo  niekomfortowa  sytuacja  dla  wszystkich  zaangażowanych.  Nauczyciel  może
dowiedzieć się że losowo wybrany uczeń nie zna odpowiedzi – co oznacza stratę czasu. „Dobry”
uczeń nie jest zawsze wybierany, więc ma mniejszą szansę na błyszczenie. Co gorsza, „dobry”uczeń
może zostać wybrany w rzadkim momencie kiedy nie zna odpowiedzi na pytanie – co powoduje
wgniecenie w jego auto-definicji.   „Zły” uczeń nie może się już ukrywać – istnieje zagrożenie że
zostanie wylosowany. Niezależnie,  ma sens rozpoczęcie losowania patyczków – wyzywa to auto-
definicje uczniów oraz uprzedzenia nauczyciela, dodatkowo angażuje wszystkich uczniów. Po jakimś
czasie będzie to miało pozytywny wpływ na wyniki egzaminów.

Dalsza lektura:
 Paul Black & Dylan Wiliam – Inside the black box (1998)
 Dylan Wiliam – Assessment for learning: why, what and how (2009)
 Dylan Wiliam – Embedded formative assessment (2011)

Profilaktyka
Pozytywna Edukacja – podnoszenie świadomości w relacjach nauczyciel - uczeń

Współpraca Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ze szkołami i organizacjami w Gdańsku,
doprowadziła do wniosków iż kampanie prewencyjne powinny wziąć pod uwagę potrzeby młodych
ludzi.  Dlatego,  należy  wziąć  pod  uwagę  inne  obszary,  pomijając  aktywności  szkolne,  takie  jak:
problemy  rodzinne,  lokalne  środowisko  oraz  aktywności  online.  Powinno  się  unikać  podejścia
kampanii „dorośli wiedzą najlepiej”.
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Najbardziej efektywnymi kampaniami, w naszej opinii, są te, które odnoszą się to subiektywności
ucznia;  dając  mu  szansę  na  rozwój,  podejmowanie  decyzji,  uczestnictwo  oraz  zwiększając
świadomość  społeczną  oraz  odpowiedzialność,  by  poprawić  umiejętności  społeczne  wewnątrz
bezpiecznego środowiska.
Wdrożenie  tych  akcji  jest  możliwe tylko  wtedy,  gdy dorośli  nie  działają  tylko jako partnerzy w
dialogu oraz przewodnicy, ale też jako wymagający nauczyciele.
Jedną  z  rekomendowanych  metod  wdrażania  wymienionych  powyżej  schematów,  obecnie
stosowaną w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz wybranych szkołach w Gdańsku,jest
Metoda Uczenia Się Projektem.

DOBRY PROJEKT UMOŻLIWIA MŁODZIEŻY ZAANGAŻOWANIE SIĘ W AKCJE I SYTUACJE WCZEŚNIEJ
PRZYPISYWANE  DOROSŁYM,  A  TYM  SAMYM  DAJĄC  SZANSĘ  MŁODZIEŻY  NA  POZYSKANIE
OKREŚLONYCH UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH W DOROSŁOŚCI.

Czym jest Metoda Uczenia Się Projektem?
Metoda Uczenia Się Projektem to zestaw zadań ze wspólnymi celami, wykorzystująca koherentne
treści zaprojektowane i koordynowane przez edukatora (nauczyciel, instruktor, doradca), wdrażane
niezależnie przez młodych ludzi. Jest ona elastyczna, różnorodna oraz umożliwia łączenie różnych
form interakcji.  Etapy wdrażania tej  metody są oparte na prostym układzie, który wykorzystuje
intuicyjne  procesy  logistyczne.  Projekt,  postrzegany  jako  proces  edukacyjny,  daje  okazję  na
przygotowanie młodych ludzi do przyjmowania społecznych ról.

Ta metoda jest wynikiem dydaktyki oraz jest efektywnie używana w aktywnościach związanych z
auto-rozwojem oraz w prewencji i poprawianiu zaburzeń zachowania.

Według Krzysztofa  Ostaszewskiego,  Metoda Uczenia  Się  Projektem,  jako  czynnik  profilaktyczny,
zawiera w sobie podstawy pozytywnej prewencji, np.:
• wzmacnianie umiejętności i rozwój kompetencji społecznych
• zakładanie istnienia czynników chroniących osób, wewnątrz rodziny jak i zewnętrznych
• szukanie sposobu na balansowanie wpływu czynników zagrażających (przyjmując ich istnienie ale
nie skupiając się na ich eliminacji)
• używanie pozytywnego podejścia

Jak wdrażać projekt?
Cele  projektu  są  następujące: wzmocnienie  czynników  chroniących  (np.  rozwój  umiejętności
społecznych,  rozwijanie  zainteresowań,  budowanie  pozytywnych  związków,  angażowanie  się  w
konstruktywne aktywności, zwiększanie wartości itp.), poprawianie niechcianego zachowania.
 
CZYNNIKI  PREWENCYJNE  TWORZĄ  PEWIEN  BUFOR  REDUKUJĄCY  EFEKT  CZYNNIKÓW
ZAGRAŻAJĄCYCH ORAZ MODYFIKUJE (REDUKUJE) ICH WPŁYW.

Metoda Uczenia się Projektem jest interaktywna!
Tobler oraz Stratton (1997), oraz Tobler (2000) wskazują iż kluczowym elementem efektywnego
programu  prewencji  są  interaktywne  metody:  nauczyciel  inicjuje  proces  interakcji  –  tworzy
sytuację  konkretnych  zadań,  gdzie  młody  człowiek  omawia,  planuje,  komunikuje  się  z  innymi,
współpracuje, weryfikuje umiejętności, podejmuje decyzje itp.
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Projekt jako metoda prac społecznych
• Projekt może zawierać szeroką grupę zasobów i tematów( np. klub młodzieży przygotowuje konkurs

dla dzieci z świetlic).
• Projekt angażuje zarówno ludzi  w potrzebie,  jak i  ludzi  chcących dawać (np.  dzieci  opiekują się

niepełnosprawnymi/młodzież staje się wolontariuszami).
• Projekt dąży do osiągnięcia wspólnych celów i rozwija nowe cele (np. poprzez współpracę między

różnymi organizacjami).
• Całe rodziny mogą być zaangażowane we wdrażanie projektu.

Typy projektów 
1. Projekty grupowe: doświadczenie dla całej grupy.
2. Projekty indywidualne: konkretne doświadczenie dla konkretnego dziecka.

Role w projekcie
1. Dorosły: koordynator, trener, partner projektu, towarzysz, uczeń, ekspert itp.
2.  Dziecko:  partner,  opiekun,  nauczyciel,  inicjator,  koordynator,  przywódca,  zapowiadacz,  osoba
planująca, kupiec, specjalista PR itp.

Poprzez przyjmowanie tych ról,  każdy z uczestników projektu ma okazję by zyskać doświadczenie
oraz istotne umiejętności społeczne!

Etapy wdrożenia

1. Diagnoza bieżących potrzeb grupy
 Z jakim trudnościami zmagały się dzieci ostatnio?
 Czego nie umieją robić?
 Które z ich zachowań jest niepokojące, destrukcyjne?
 Co lubią, czego nie chcą robić?
 Co ma na nich wpływ, a co nie?
 Co lubią?
 Jakie zadają pytania?
 Co jest dla nich nieznane?
 Co sprawia im radość?
 Jakimi problemami są obecnie zainteresowani?
 Co robią spontanicznie?
 Co oferują, o co proszą?
 Co zaskakuje cię w ich zachowaniu?
 Jakie są podstawowe problemy i potrzeby tych „sygnałów”?

2. Diagnoza długoterminowa – pytania kluczowe
 Jakiej przyszłości chcesz dla swoich podopiecznych?
 Kim będą w przyszłości?
 Jakie role społeczne odgrywają w rodzinie, w pracy, w społeczności?
 Jak się zachowują, jak odnoszą do innych, jak wypełniają swoje obowiązki?
 Jak są postrzegani przez innych?
 Co potrzebują dzieci, by sprawić żeby ta wizja przyszłości była możliwa?
 W jakich sytuacjach dzieci zyskują wiedzę, umiejętności oraz możliwości jakich potrzebują?
 Jakich doświadczeń potrzebują?
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3. Inicjowanie projektu 
• Podejście dorosłych: wiara w dzieci, entuzjazm, zaangażowanie
• Pokazywanie dzieciom co mogą zmienić jako wynik inicjatyw przez nich podejmowanych
• To musi być prawdziwe, społecznie przydatne działanie
• Przygotowanie  –  podstawowe  kroki  (rozdzielenie  zadań,  wybranie  koordynatorów,  ustalanie

harmonogramu, metody komunikacji)
• Respektowana,  ważna  osoba  (edukator,  wolontariusz,  ksiądz,  menedżer...)  daje  znaczenie

wydarzeniu,  sytuacji,  opowiada  dzieciom  co  należy  przygotować,  pyta  dzieci  jak  to  zrobić  (np.
chcemy zrobić teledysk, jak powinien wyglądać oraz jak możemy to przygotować?)

• Wiadomość powinna zawierać element niepowtarzalności oraz tajemnicy
• Dorosły prosi dzieci o pomoc
• Otwartość na pomysły dzieci, utwierdzanie ich wiary że to dobra inicjatywa
• Przekazywanie odpowiedzialności za aktywności i sytuacje na dzieci

4. Wdrażanie aktywności 
 Ustalanie zasobów grupy – ocenianie silnych stron członków grupy oraz ich chęć do brania udziału w

określonych aktywnościach
 Współpraca ze społecznością – sprawdzanie na kogo można liczyć (ludzie, instytucje, organizacje)
 Zachęcanie uczestników projektu – poprzez wsparcie, motywację, przekonywanie
 Rozwiązywanie konfliktów (bycie negocjatorem)
 Motywacja do dalszych akcji (wspieranie nowych pomysłów, nie ograniczanie dzieci!)
 Dorośli nadzorują postęp, zapewniają wsparcie (jesteś ważny dla dzieci)

5. Podsumowanie – ocena efektów aktywności, wnioski
 Podsumowanie każdej aktywności z dziećmi (np. Co udało ci się zrobić? Jak się czułeś?)
 Docenianie grupy oraz indywidualnych uczestników
 Budowanie pozytywnej tożsamości  (np.  Jestem osobą której  udało się...;  Jesteśmy grupą, której

udało się …) 
 Zewnętrzna prezentacja wyników projektów!
 Mówienie o przyszłych planach

Co jeszcze musisz wiedzieć podczas korzystania z Metody Uczenia Się Projektem?
Charakterystyka dobrego projektu:

 Odnoszenie  się  do  realistycznych,  codziennych  sytuacji  dla  młodych  ludzi  –  stosowanie  ich  w
praktyce

 Interesujący i społecznie użyteczny cel
 Kooperacja i otwarte podejście
 Dawanie wolności liderom ale również motywowanie mniej aktywnych uczestników
 Wspieranie uczestników
 Potwierdzanie wkładu uczestników
 Pilnowanie terminów na każdym etapie projektu
 Przejrzyste przypisywanie zadań
 Rozwijanie dobrego planu, włączanie celów, metod pracy, terminów
 Tworzenie przestrzeni do indywidualnej i grupowej pracy
 Angażowanie ekspertów (specjaliści z różnych dziedzin)
 Zewnętrzna prezentacja wyników projektów
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Analiza SMART – metoda ustalania celów
Analiza  SMART  pomaga  ustalić  porządne  oraz  wykonalne  cele,  co  zwiększy  szanse  na  ich
osiągnięcie.  Wymaga  to  konkretnej  analizy  oraz  konsekwentnie  daje  uczestnikom  satysfakcje,
ponieważ wyniki są łatwo mierzalne.

Specyficzny – cel powinien być łatwy do zrozumienia oraz jasny, raczej niż niejasny i otwarty na
interpretację.
Mierzalny – cel musi być mierzalny by zdeterminować czy został osiągnięty.
Atrakcyjny  - cel powinien być atrakcyjny, jego osiągniecie powinno wymagać wysiłku i pracy, cel nie
może być rutyną.
Realny –  by  cel  był  mierzalny,  musi  być  wykonalny  i  realny  dla  uczestników;  takie  cele  są
motywujące.
Terminowy – by  osiągnąć cel,  ważnym jest  zdeterminowanie ram czasowych na każdym etapie
projektu.

Projekt jest wykonywany raz, każdy projekt ma datę rozpoczęcia oraz zakończenia (jednakże, nie
oznacza to iż daty nie mogą się zmienić – w praktyce zdarza się to całkiem często).

Zyski z Metody Uczenia Się Projektem
 Pomaga dzieciom z problemami behawioralnymi
 Przygotowuje do ogrywania ról w społeczeństwie:

o Zyskiwanie umiejętności społecznych
o Zyskiwanie doświadczenia w odgrywaniu specjalnych ról

 Dzieci mogą pracować w swoim społeczeństwie oraz wpływać na nie, mogą odgrywać DOBRE role
 Wdrażanie projektu zmienia model funkcjonowania zaangażowanych organizacji
 Integracja społeczeństwa poprzez wspólne cele i wartości:

o Reorganizowanie  schematów  pracy,  elastyczne  podejście,  kreatywność,  potwierdzanie
zmieniających się potrzeb dzieci, współpraca ze społeczeństwem

o Zmienianie tradycyjnych ról edukatorów i nauczycieli – do przyjmowania ról instruktorów,
animatorów, partnerów, mentorów itp.

Trudności w Metodzie Uczenia Się Projektem
• Demotywacja – utrzymywanie dynamiki projektu (np. kiepskie zarządzanie czasem)
• Utrata indywidualnych uczestników
• Rutynowe projekty
• Decydowanie o stopniu zaangażowania dorosłych
• Projekty jako część rocznego planu pracy

3 zasady pracowania z dziećmi i młodzieżą
1. Dobro zastępuje zło
Skupianie energii dzieci na wykonywaniu zadań i społecznie przydatnych aktywności, które budują
ich własne poczucie wartości, pomaga eliminować problemy behawioralne
2. Rzeczywiste życie
Rozwijanie  społecznych  umiejętności  ma  miejsce  poprzez  zadania  wykonane  w  naturalnym
środowisku dziecka. To powoduje prawdziwą zmianę w związku dziecka i społeczeństwa
3. Podaj dalej
Dzieci wykorzystują rozwinięte umiejętności by pomóc innym
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Kompetencje
Każdy projekt, niezależnie od jego natury, może rozwinąć „pakiet” kompetencji oraz umiejętności,
takich jak:

• Komunikacja interpersonalna
• Współpraca, praca zespołowa
• Kreatywność
• Zarządzanie konfliktów
• Zarządzanie czasem 
• Analizowanie podejmowanych działań
• Zyskiwanie sojuszników
• Określanie problemów
• Używanie różnych źródeł informacji
• Określanie i wyrażanie opinii
• Aktywne słuchanie
• Podejmowanie decyzji w grupach
• Kreatywne myślenie
• Ustalanie celów
• Auto-ocena pracy
• Publiczna prezentacja

Projekt może odnosić się do konkretnej osoby (protegowany) oraz brać pod uwagę indywiduwalne
potrzeby, braki, zainteresowania i talenty.

PAMIĘTAJ! Projekt to tylko wymówka – nie zastąpi świadomej edukacyjnej pracy opartej o:
• dialog (indywidualne oraz grupowe wywiady)
• WARTOŚCI
• budowanie związków
• ustalanie wymagań oraz dawanie wsparcia
• przeprowadzanie wywiadów (np. w przypadku naruszania norm)
• budowanie pewności w młodych ludziach, odnoszenie się do ich potrzeb
• przeprowadzanie dziennych aktywności – można je zawrzeć w projekcie
• tworzenie raportu grupowego itp.

TO NALEŻY DO CIEBIE
Przykłady aktywności, które wykorzystują Metodę Uczenia Się Projektem:
1. Program "ULICA" przeprowadzany przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień- www.gcpu.pl
2. Stowarzyszenie Prewencji Środowiskowej "Mrowisko" - www.mrowisko.org.pl 
3. Stowarzyszenie Klubu Młodzieży ‘St. Philip Neri in Ruda Slaska’ - www.nereusz.pl 

Przygotowanie: 
Radosław Nowak, Andrzej Skorupski -  Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
Wykorzystane materiały:
Aleksandra  Karasowska  -  "Projekt  jako  metoda  wspierania  rozwoju,  korygowania  zaburzeń  i
zapobiegania zagrożeniom "
Dariusz Kowalski - "Metoda projektu w profilaktyce"
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Dobre praktyki 8-11
Jak rozmawiać? Lekcje oparte o Metodę Uczenia Się Projektem 

Czerpiąc  z  doświadczeń  ekspertów  pracujących  z  młodzieżą,   chciałbym  zasugerować  dobre
praktyki podczas pracy z dziećmi w obszarze komunikacji.
Grupa w wieku 8-11 jest znana jako młodszy wiek szkolny. Podczas tego etapu dzieci doświadczają
szybkich zmian, zarówno i ich fizycznym jak i psychicznym rozwoju. Zaczynanie oraz kontynuacja
edukacji  w szkole jest dużym krokiem dla dzieci i ich rodziców, bo oznacza zmianę dominującej
aktywności. Co było dedykowane zabawie na poprzednim etapie, teraz jest zastąpione przez naukę
(w  szkole).  Dzieci  uczą  się  rozwijać  problemy,  jest  to  ewaluowane,  muszą  sprostać  różnym
wymaganiom oraz przyjmować odpowiedzialności; dlatego tak te etapy się różnią. Uczenie się w
szkole stawia pewne wymagania na dziecku, jednakże również pomaga w rozwoju psychicznym (J.
Strelau: Podstawy Psychologii. P. 235).

Obserwacje dzieci w wieku szkolnym są bardziej dokładne, niż te w wieku przedszkolnym, jednakże
podczas bardziej złożonych zadań dalej widać ślady trudności z analizą i syntezą danych; dlatego
ważnym jest branie tego pod uwagę podczas wybierania tematów rozmów. Dzieci w tym wieku
często żyją w świecie „fantazji”, co w wielu przypadkach oznacza iż nie są w stanie wyobrazić sobie
skutków i konsekwencji ich zachowania. Nie bez powodu szczerość dziecka jest najbardziej brutalna
i bolesna, szczególnie w relacjach z rówieśnikami. Często słyszymy stwierdzenia takie jak: jesteś
gruby,  śmierdzisz  itp.,  jednak  nie  ma  intencji  krzywdzenia  słuchającego,  to  tylko  stwierdzanie
faktów. Dlatego ważnym jest by zacząć interakcję w tak młodym wieku, by pewne zachowania nie
były umacniane lub zakorzenione, a dorośli mogą zacząć modelować pozytywne postawy. Przed
prezentowaniem proponowanych metod, zalecamy dowiedzenie się z kim pracujemy, w oparciu o
emocjonalny rozwój, pamiętając iż 8 latek jest na swoim początku, a 11 latek powoli wkracza w
okres dorastania.

Ogólne charakterystyki okresu
W tym wieku, bardzo emocjonalnym reakcją towarzyszy intelektualna ocena, np. dziecko zaczyna
rozumieć dlaczego się gniewa lub śmieje, rozwija umiejętności  auto-kontroli  uczuć. Dodatkowo,
manifestacja emocji jest bardziej trwała. Umiejętność doświadczania długo trwających uczuć oraz
zanikanie gwałtownych wybuchów gniewu również jest tworzona.

Komunikacja z rodzicami
Uczucia są nadal głównie powiązane z rodziną, gdzie matka jest tradycyjnie rozważana jako osoba,
do  której  dziecko  jest  najbardziej  emocjonalnie  przywiązana.  Jest  rodzicem  z  którym  dziecko
spędza najbardziej efektywnie czas, który daje wsparcie w życiu emocjonalnym, oraz tym, który
próbuje zrozumieć dziecko.

Kontakt z rówieśnikami
Potrzeba życia w harmonii w grupie rówieśników jest coraz większa. Dobro grupy staje się coraz
ważniejsze, podobnie jak lojalność, poświęcenie, akceptacja zainteresowań oraz standardów grupy.
Opinie  członków  grupy  zaczyna  odgrywać  kluczową  role  a  proces  uczenia  się  interakcji  jest
rozwijający.
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Wartości
Dziecko zaczyna rozpoznawać wartości  i  normy grupy,  przylega do zasad i  uczy się  wykonywać
obowiązki w grupie.

Kiedy chodzi o relacja z rówieśnikami, należy pamiętać że 8 latek ma kolegów i JEST kolegą, ale 11
latek ma przyjaciół oraz JEST przyjacielem. Podczas tego okresu nauczyciel naturalnie może być
autorytetem i wzorem do naśladowania.

Proponowane  dobre  praktyki  są  jedną  z  metod  jakie  mogą  być  wykorzystane  do  rozpoczęcia
dialogu i w mojej opinii ma przynajmniej dwie zalety.
Po pierwsze, może stymulować młodych ludzi by spojrzeli na siebie i nauczone umiejętności, które
w przyszłości mogą okazać się kluczowe i ich profesjonalnym, osobistym i społecznym życiu.
Po  drugie,  umiejętność  konwersacji/dialogu  uzyskana  w  młodym  wieku  spowoduje  większą
zaradność  życiową w sytuacjach konfliktowych,  a  tym samym może prowadzić  do potencjalnej
redukcji  stresu  i  frustracji.  Podejście  prewencyjne  powinno  spowodować  obniżenie  czynników
zagrożeń, które mogłyby spowodować, np. chęć spróbowania substancji psychoaktywnych.

Podczas decydowania inicjacji dialogu i korzystania z proponowanych dobrych praktyk, możesz
skorzystać z profilaktycznego podejścia Metody Uczenia Się Projektem, które czerpie z osobistych
doświadczeń profesjonalistów, którzy pracują z młodzieżą na co dzień.

Proponowane etapy wdrażania i przygotowania:

1. Diagnoza bieżących potrzeb grupy
Jeżeli zdecydujesz się diagnozować bieżące potrzeby grupy, spróbuj odpowiedzieć na kilka pytań,
które są mini diagnozą grupy, z którą pracujesz. Podczas szukania odpowiedzi, użyj indywidualnych
wywiadów, dyskusji grupowych, obserwacji oraz sugestii innych ludzi, z którymi pracujesz.

Pytania oraz obszary diagnozy są te same dla wszystkich dzieci w wieku 8-11.
Przykłady obszarów do sprawdzenia mogą zawierać (mając w głowie temat dialogu):

 Z jakim trudnościami zmagały się dzieci ostatnio?
 Czego nie umieją robić?
 Które z ich zachowań jest niepokojące, destrukcyjne?
 Co lubią, czego nie chcą robić?
 Co ma na nich wpływ, a co nie?
 Co lubią?
 Jakie zadają pytania?
 Co jest dla nich nieznane?
 Co sprawia im radość?
 Jakimi problemami są obecnie zainteresowani?
 Co robią spontanicznie?
 Co oferują, o co proszą?
 Co zaskakuje cię w ich zachowaniu?
 Jakie są podstawowe problemy i potrzeby tych „sygnałów”?
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2. Diagnoza długoterminowa: kluczowe pytania
Myśląc  o  prewencji,  rozważ,  czy  warto  samemu  sobie  zadać  kilka  pytań,  np.  Co  twoi
wychowankowie powinni  się  nauczyć?  Jakie  umiejętności  powinni  zdobyć?  Kim powinni  być  w
przyszłości? Patrząc w przyszłość na pracę z młodymi ludźmi w szkole podstawowej, można zacząć
„proces zmiany”, należy jednak pamiętać że taki proces należy monitorować i doglądać.

Pytania i obszary do sprawdzenia w diagnozie są takie same dla dzieci w wieku 8-11 lat.

Przykłady pytań pomocnych w myśleniu długoterminowym:
 Jakiej przyszłości chcesz dla swoich podopiecznych?
 Kim będą w przyszłości?
 Jakie role społeczne odgrywają w rodzinie, w pracy, w społeczności?
 Jak się zachowują, jak odnoszą do innych, jak wypełniają swoje obowiązki?
 Jak są postrzegani przez innych?
 Co potrzebują dzieci, by sprawić żeby ta wizja przyszłości była możliwa?
 W jakich sytuacjach dzieci zyskują wiedzę, umiejętności oraz możliwości jakich potrzebują?
 Jakich doświadczeń potrzebują?

3. Inicjacja
Po udzieleniu  odpowiedzi  na  powyższe  pytania  i  zadecydowaniu  o  rozpoczęciu  projektu  w tej
formie, inicjujesz fazę, w której, razem z dziećmi, definiujesz temat np. Jak rozmawiać ze sobą?
Czym  jest  dialog?  Jak  być  przyjacielem/kolegą?  (temat  jest  wynikiem  mini  diagnozy).  Warto
zachować wystarczającą  ilość  czasu  na  rozmowy i  dyskusje,  by  każdy  mógł  się  wypowiedzieć  i
zrozumieć temat/problem z jakim będziecie sobie radzić.

Nie spiesz się. Im więcej czasu poświęcisz na dyskusję, tym mniejszy opór wynikający z ignorancji
oraz niechęci w późniejszej fazie. Przekaż inicjatywę młodym, nie narzucaj swoich pomysłów, dawaj
tylko sugestie. Załóż że nie ma złych rozwiązań, należy je tylko sprawdzić i może lekko zmienić, ale
decyzja ma być podjęta przez całą grupę.
Na  tym  etapie  ważnym  jest  skupienie  się  na  wieku,  możliwości  postrzegania  i  zrozumienia
tematów przez dzieci, oraz pamiętać główne różnice pomiędzy 8 i 11 latkami.

Na tym etapie, warto podkreślić następujące tematy:
 Podejście dorosłych: wiara w dzieci, entuzjazm, zaangażowanie
 Pokazywanie dzieciom co mogą zmienić jako wynik inicjatyw przez nich podejmowanych
 To musi być prawdziwe, społecznie przydatne działanie
 Przygotowanie  –  podstawowe  kroki  (rozdzielenie  zadań,  wybranie  koordynatorów,  ustalanie

harmonogramu, metody komunikacji)
 Respektowana,  ważna  osoba  (edukator,  wolontariusz,  ksiądz,  menedżer...)  daje  znaczenie

wydarzeniu,  sytuacji,  opowiada  dzieciom  co  należy  przygotować,  pyta  dzieci  jak  to  zrobić  (np.
chcemy zrobić teledysk, jak powinien wyglądać oraz jak możemy to przygotować?)

 Wiadomość powinna zawierać element niepowtarzalności oraz tajemnicy
 Dorosły prosi dzieci o pomoc
 Otwartość na pomysły dzieci, utwierdzanie ich wiary że to dobra inicjatywa
 Przekazywanie odpowiedzialności za aktywności i sytuacje na dzieci
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4. Implementacja
Warto pamiętać by być mądrym dorosłym. W przeciwieństwie do stereotypowych opinii, jest kilka
osób na których młodzież może polegać i przez których jest rozumiana. To okres rozwoju, w którym
nauczyciel  szybko  staje  się  autorytetem  oraz  przykładem  do  naśladowania.  Jest  to  duża
odpowiedzialność,  jednak  warto  ją  zaakceptować,  bo  dzieci  budują  swoją  pojemność  oraz
pewność, która będzie przydatna w dalszych etapach rozwoju. Te etapy to:

• Ustalanie zasobów grupy – ocenianie silnych stron członków grupy oraz ich chęć do brania
udziału w określonych aktywnościach

• Współpraca  ze  społecznością  –  sprawdzanie  na  kogo  można  liczyć  (ludzie,  instytucje,
organizacje)

• Zachęcanie uczestników projektu – poprzez wsparcie, motywację, przekonywanie
• Rozwiązywanie konfliktów (bycie negocjatorem)
• Motywacja do dalszych akcji (wspieranie nowych pomysłów, nie ograniczanie dzieci!)
• Dorośli nadzorują postęp, zapewniają wsparcie (jesteś ważny dla dzieci)

5. Podsumowanie – ewaluacja i wnioski
Na tym etapie, aktywności są podsumowane oraz uczona jest umiejętność refleksji o poprzednich
doświadczeniach (co jest szczególnie ważną umiejętnością społeczną). Ten etap może być również
momentem rozpoczęcia nowego tematu z dziećmi.

• Podsumowanie każdej aktywności z dziećmi (np. Co udało ci się zrobić? Jak się czułeś?)
• Docenianie grupy oraz indywidualnych uczestników
• Budowanie pozytywnej tożsamości (np. Jestem osobą której udało się...; Jesteśmy grupą,

której udało się …) 
• Zewnętrzna prezentacja wyników projektów!
• Mówienie o przyszłych planach

Proponowane  dobre  praktyki  są  tworzone  poprzez  połączenie  założeń  i  metod  związanych  z
edukacją i prewencją, we współpracy z partnerami projektu: Beatą Staszyńską – Fundacja Citizen
Project oraz Onno Hansenem - Ezzev Foundation.

Podczas  etapu  inicjacji,  oraz  implementacji,  dorośli  powinni  rozważyć  zaadoptowanie  postawy,
która od początku projektu bierze do rozważeń dwa kluczowe założenia:
1. "Myśl o sobie jako narzędziu" – odnosi się to do własnego usprawnianie się przez nauczycieli –
narzędzi które należy usprawnić, dlatego zaleca się rozwijanie się oraz edukowanie się, by poprawić
profesjonalne umiejętności  podczas  pracy  z  młodymi  ludźmi.  To  założenie  może  mieć  też  inny
aspekt: jeżeli jesteś w stanie przekonać młodzież by podążała za tym podejściem od wczesnego
wieku, nauczą się doceniać wartości i siły auto-rozwoju.
2. "Jestem częścią problemu" – to podejście ułatwia pracę i zwiększa wiarygodność dorosłych w
relacjach z młodzieżą. Jest to trudne podejście do własnej pracy, ponieważ zakłada iż w najbardziej
problematycznych  sytuacjach  związanych  z  uczniami,  nauczyciel  ma  konkretny  wkład  –  nie
koniecznie  pozytywny.  Jeżeli  uczeń  nie  rozumie  tematu  lekcji,  przed  wystawieniem  oceny,
nauczyciel analizuje co zostało wykonane, a co nie, by umożliwić postęp uczniowi.

Należy pamiętać o 3 zasadach pracowania z dziećmi i młodzieżą
1. Dobro zastępuje zło
Skupianie energii dzieci na wykonywaniu zadań i społecznie przydatnych aktywności, które budują
ich własne poczucie wartości, pomaga eliminować problemy behawioralne
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2. Rzeczywiste życie
Rozwijanie  społecznych  umiejętności  ma  miejsce  poprzez  zadania  wykonane  w  naturalnym
środowisku dziecka. To powoduje prawdziwą zmianę w związku dziecka i społeczeństwa
3. Podaj dalej
Dzieci wykorzystują rozwinięte umiejętności by pomóc innym

Podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę na kilka zagadnień, których rozpatrzenie będzie miało
pozytywny wpływ na pracę z dziećmi.

1.  Stwórz  rytuał  – upewnij  się  że  masz  wystarczająco  czasu  by  porozmawiać  indywidualnie  z
uczniami oraz by przeprowadzić grupową dyskusję o trudnościach, potrzebach, pomysłach (może
to być raz w miesiącu,  ale musi  być jasno określone,  np.  pierwsza lekcja  w miesiącu)  –  dzieci
uwielbiają rytuały, sekrety, wyjątkowość

2. Stwórzcie wspólnie listę tematów do dyskusji, które są ważne dla dzieci, a następnie omówcie je
w ciągu roku szkolnego – niech dzieci przygotują spotkania oraz niech mają możliwość zapraszania
gości,  nauczycieli,  rodziców  (włączenie rodziców nie  tylko będzie miało  pozytywny wpływ na
pewność siebie dziecka, ale pozwoli też rodzicom bliżej i lepiej zaangażować się w aktywności
szkolne)

3. Umiejętność korzystania z mediów – używanie umiejętności uczestników oraz zapoznawanie się
ze światem online – Internet i media mogą być pomocne, poniważ pozwalają na lepsze zrozumienie
potrzeb dzieci oraz ich tożsamości online (oraz umożliwia auto-edukację podczas tego procesu)

Opisana powyżej grupa jest bardzo specyficzna, nie tylko ze względu na wiek, bo jest pierwszą
generacją,  która  się  urodziła  w  czasach  gdy  internet  jest  wszędzie.  Dlatego,  jest  czymś
powszechnym i naturalnym dla nich, po prostu kolejnym narzędziem do używania, do zabawy, do
uczenia się. Nie widzą go jako zagrożenie, o którym opowiadają dorośli. Rzeczywistość online jest
również  miejscem  gdzie  dzieci  spędzają  dużo  czasu  oraz  gdzie,  podobnie  jak  w  „świecie
rzeczywistym”, te same umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność podtrzymywania dialogu są
potrzebne.

Dobre praktyki 12-14
Lekcje dialogu oparte o Metodę Uczenia Się Projektem 

Czerpiąc  z  doświadczeń  ekspertów  pracujących  z  młodzieżą,   chciałbym  zasugerować  dobre
praktyki podczas pracy z dziećmi w obszarze komunikacji.  Czas dojrzewania, a tym samym czas
uczenia się w gimnazjum jest specjalnym okresem na nauczenie się umiejętności dialogu, których
brakuje  młodzieży i  dorosłym.  Każda z  tych grup wiekowych ma swoje  własne wyjaśnienia  tej
sytuacji – obie warte wysłuchania i posiadania refleksji.

Młodzi  ludzie  zazwyczaj  wierzą iż  większość  dorosłych ich nie  rozumie lub są  po prostu głupi,
podczas gdy dorośli mówią iż młodzież jest arogancka („w ich wieku tacy nie byliśmy”) oraz że to
wszystko wina internetu, który jest groźny (przynajmniej mają wymówkę) lub systemu szkolnictwa,
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który stworzył  gimnazja a tym samy wyizolował  bardzo konkretny i  wymagający okres rozwoju
(zarówno dla młodzieży jak i dla ich opiekunów).
Podczas tego okresu rodzic jest często na przegranej pozycji, a będąc zmotywowanym przez miłość
i bezradność, zaczyna szukać pomocy, czyta przewodniki, edukuje się, by zrozumieć swoje dziecko.
Nauczyciel niechętny do zrozumienia dziecka lub poprawienie swoich umiejętności nauczania, staje
się  agresywny  lub  może  się  wypalić,  co  często  powoduje  obustronną  frustrację  oraz  brak
jakichkolwiek zysków u obu stron (dorosłych i młodzieży).
Warto  pamiętać  iż  dzieci  w  tym  wieku  są  egocentryczne  i  doświadczają  świata,  szkoły  oraz
problemów rodzinnych ze swojego subiektywnego punktu widzenia. Pytania jakie zadają nie są
łatwe i  okazjonalnie mogą powodować strach,  np.  Kim jestem? Kim się stanę? Kim jestem dla
innych? Jak inni mnie postrzegają? Kim chciałbym zostać? Itp.

Proponowane  dobre  praktyki  są  jedną  z  metod  jakie  mogą  być  wykorzystane  do  rozpoczęcia
dialogu i w mojej opinii ma przynajmniej dwie zalety.
Po pierwsze, może stymulować młodych ludzi by spojrzeli na siebie i nauczone umiejętności, które
w przyszłości mogą okazać się kluczowe i ich profesjonalnym, osobistym i społecznym życiu.
Po  drugie,  umiejętne  wprowadzenie  do  tematu  przez  dorosłego/nauczyciela  może  promować
dialog  pomiędzy  nauczycielem a  dziećmi.  Później,  dzieci  mogą użyć  tych  doświadczeń podczas
napotykania dorosłych.

Podczas decydowania inicjacji dialogu i korzystania z proponowanych dobrych praktyk, możesz
skorzystać z profilaktycznego podejścia Metody Uczenia Się Projektem, które czerpie z osobistych
doświadczeń profesjonalistów, którzy pracują z młodzieżą na co dzień.

Proponowane etapy wdrażania i przygotowania:

6. Diagnoza bieżących potrzeb grupy
Jeżeli zdecydujesz się diagnozować bieżące potrzeby grupy, spróbuj odpowiedzieć na kilka pytań,
które są mini diagnozą grupy, z którą pracujesz. Podczas szukania odpowiedzi, użyj indywidualnych
wywiadów, dyskusji grupowych, obserwacji oraz sugestii innych ludzi, z którymi pracujesz.
Przykłady obszarów do sprawdzenia mogą zawierać (mając w głowie temat dialogu):

 Z jakim trudnościami zmagały się dzieci ostatnio?
 Czego nie umieją robić?
 Które z ich zachowań jest niepokojące, destrukcyjne?
 Co lubią, czego nie chcą robić?
 Co ma na nich wpływ, a co nie?
 Co lubią?
 Jakie zadają pytania?
 Co jest dla nich nieznane?
 Co sprawia im radość?
 Jakimi problemami są obecnie zainteresowani?
 Co robią spontanicznie?
 Co oferują, o co proszą?
 Co zaskakuje cię w ich zachowaniu?
 Jakie są podstawowe problemy i potrzeby tych „sygnałów”?
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7. Diagnoza długoterminowa: kluczowe pytania
Myśląc  o  prewencji,  rozważ,  czy  warto  samemu  sobie  zadać  kilka  pytań,  np.  Co  twoi
wychowankowie powinni  się  nauczyć?  Jakie  umiejętności  powinni  zdobyć?  Kim powinni  być  w
przyszłości? Patrząc w przyszłość na pracę z młodymi ludźmi w szkole podstawowej, można zacząć
„proces zmiany”, należy jednak pamiętać że taki proces należy monitorować i doglądać.

Przykłady pytań pomocnych w myśleniu długoterminowym:
 Jakiej przyszłości chcesz dla swoich podopiecznych?
 Kim będą w przyszłości?
 Jakie role społeczne odgrywają w rodzinie, w pracy, w społeczności?
 Jak się zachowują, jak odnoszą do innych, jak wypełniają swoje obowiązki?
 Jak są postrzegani przez innych?
 Co potrzebują dzieci, by sprawić żeby ta wizja przyszłości była możliwa?
 W jakich sytuacjach dzieci zyskują wiedzę, umiejętności oraz możliwości jakich potrzebują?
 Jakich doświadczeń potrzebują?

8. Inicjacja
Po udzieleniu  odpowiedzi  na  powyższe  pytania  i  zadecydowaniu  o  rozpoczęciu  projektu  w tej
formie, inicjujesz fazę, w której, razem z dziećmi, definiujesz temat np. Jak rozmawiać ze sobą?
Czym  jest  dialog?  Jak  być  przyjacielem/kolegą?  (temat  jest  wynikiem  mini  diagnozy).  Warto
zachować wystarczającą  ilość  czasu  na  rozmowy i  dyskusje,  by  każdy  mógł  się  wypowiedzieć  i
zrozumieć temat/problem z jakim będziecie sobie radzić.

Nie spiesz się. Im więcej czasu poświęcisz na dyskusję, tym mniejszy opór wynikający z ignorancji
oraz niechęci w późniejszej fazie. Przekaż inicjatywę młodym, nie narzucaj swoich pomysłów, dawaj
tylko sugestie. Załóż że nie ma złych rozwiązań, należy je tylko sprawdzić i może lekko zmienić, ale
decyzja ma być podjęta przez całą grupę.

Na tym etapie, warto podkreślić następujące tematy:
• Podejście dorosłych: wiara w dzieci, entuzjazm, zaangażowanie
• Pokazywanie dzieciom co mogą zmienić jako wynik inicjatyw przez nich podejmowanych
• To musi być prawdziwe, społecznie przydatne działanie
• Przygotowanie  –  podstawowe  kroki  (rozdzielenie  zadań,  wybranie  koordynatorów,  ustalanie

harmonogramu, metody komunikacji)
• Respektowana,  ważna  osoba  (edukator,  wolontariusz,  ksiądz,  menedżer...)  daje  znaczenie

wydarzeniu,  sytuacji,  opowiada  dzieciom  co  należy  przygotować,  pyta  dzieci  jak  to  zrobić  (np.
chcemy zrobić teledysk, jak powinien wyglądać oraz jak możemy to przygotować?)

• Wiadomość powinna zawierać element niepowtarzalności oraz tajemnicy
• Otwartość na pomysły dzieci, utwierdzanie ich wiary że to dobra inicjatywa
• Przekazywanie odpowiedzialności za aktywności i sytuacje na dzieci

9. Implementacja
Warto pamiętać by być mądrym dorosłym. W przeciwieństwie do stereotypowych opinii, jest kilka
osób na których młodzież może polegać i przez których jest rozumiana. To okres rozwoju, w którym
nauczyciel  szybko  staje  się  autorytetem  oraz  przykładem  do  naśladowania.  Jest  to  duża
odpowiedzialność,  jednak  warto  ją  zaakceptować,  bo  dzieci  budują  swoją  pojemność  oraz
pewność, która będzie przydatna w dalszych etapach rozwoju. Te etapy to:
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 Ustalanie zasobów grupy – ocenianie silnych stron członków grupy oraz ich chęć do brania
udziału w określonych aktywnościach

 Współpraca  ze  społecznością  –  sprawdzanie  na  kogo  można  liczyć  (ludzie,  instytucje,
organizacje)

 Zachęcanie uczestników projektu – poprzez wsparcie, motywację, przekonywanie
 Rozwiązywanie konfliktów (bycie negocjatorem)
 Motywacja do dalszych akcji (wspieranie nowych pomysłów, nie ograniczanie dzieci!)
 Dorośli nadzorują postęp, zapewniają wsparcie (jesteś ważny dla dzieci)

10. Podsumowanie – ewaluacja i wnioski
Na tym etapie, aktywności są podsumowane oraz uczona jest umiejętność refleksji o poprzednich
doświadczeniach (co jest szczególnie ważną umiejętnością społeczną). Ten etap może być również
momentem rozpoczęcia nowego tematu z dziećmi.

 Podsumowanie każdej aktywności z dziećmi (np. Co udało ci się zrobić? Jak się czułeś?)
 Docenianie grupy oraz indywidualnych uczestników
 Budowanie pozytywnej tożsamości (np. Jestem osobą której udało się...; Jesteśmy grupą,

której udało się …) 
 Zewnętrzna prezentacja wyników projektów!
 Mówienie o przyszłych planach

Proponowane  dobre  praktyki  są  tworzone  poprzez  połączenie  założeń  i  metod  związanych  z
edukacją i prewencją, we współpracy z partnerami projektu: Beatą Staszyńską – Fundacja Citizen
Project oraz Onno Hansenem - Ezzev Foundation.

Podczas  etapu  inicjacji,  oraz  implementacji,  dorośli  powinni  rozważyć  zaadoptowanie  postawy,
która od początku projektu bierze do rozważeń dwa kluczowe założenia:
1. "Myśl o sobie jako narzędziu" – odnosi się to do własnego usprawnianie się przez nauczycieli –
narzędzi które należy usprawnić, dlatego zaleca się rozwijanie się oraz edukowanie się, by poprawić
profesjonalne umiejętności  podczas  pracy  z  młodymi  ludźmi.  To  założenie  może  mieć  też  inny
aspekt: jeżeli jesteś w stanie przekonać młodzież by podążała za tym podejściem od wczesnego
wieku, nauczą się doceniać wartości i siły auto-rozwoju.
2. "Jestem częścią problemu" – to podejście ułatwia pracę i zwiększa wiarygodność dorosłych w
relacjach z młodzieżą. Jest to trudne podejście do własnej pracy, ponieważ zakłada iż w najbardziej
problematycznych  sytuacjach  związanych  z  uczniami,  nauczyciel  ma  konkretny  wkład  –  nie
koniecznie  pozytywny.  Jeżeli  uczeń  nie  rozumie  tematu  lekcji,  przed  wystawieniem  oceny,
nauczyciel analizuje co zostało wykonane, a co nie, by umożliwić postęp uczniowi.

Należy pamiętać o 3 zasadach pracowania z dziećmi i młodzieżą
1. Dobro zastępuje zło
Skupianie energii dzieci na wykonywaniu zadań i społecznie przydatnych aktywności, które budują
ich własne poczucie wartości, pomaga eliminować problemy behawioralne
2. Rzeczywiste życie
Rozwijanie  społecznych  umiejętności  ma  miejsce  poprzez  zadania  wykonane  w  naturalnym
środowisku dziecka. To powoduje prawdziwą zmianę w związku dziecka i społeczeństwa
3. Podaj dalej
Dzieci wykorzystują rozwinięte umiejętności by pomóc innym
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TŁO DO SESJI 3

Wprowadzenie
W sesji trzeciej omawiane są nowe technologie: technologie edukacyjne oraz Rozszerzona 
Rzeczywistość (Augmented Reality). Dodatkowo opiszemy jak nauczyciele mogą sami stworzyć grę 
AR.

Technologie edukacyjne [8-11; 12-14]
Technologie edukacyjne, znane również jako technologie instrukcyjne, technologie informacyjne i 
komunikacyjne (ICT) w edukacji, EdTech oraz technologie nauczania, to „studia oraz etyczne 
praktyki zapewniania nauczania oraz  poprawiania wydajności poprzez tworzenie, używanie oraz 
zarządzanie odpowiednimi procesami technologicznymi oraz zasobami”(Richey, 2008).

Podejścia

Są trzy podstawowe podejścia do technologii edukacyjnych. Rozróżnienie jest robione poprzez 
kanały wykorzystywane  do dostarczania wyników nauczania.
Bardziej szczegółowe rozróżnienie przedstawiono poniżej:
 

Rysunek 1: Podejście technologii edukacyjnych (ICT) 

Podejście sprzętowe
Podejście sprzętowe skupia się na technicznych/fizycznych mediach poprzez które można osiągnąć 
wyniki nauczania.
To konkretne podejście jest produktem zorientowanym oraz skupionym na rozwoju maszyn 
uczących np. pomoce audio wizualne jak komputery, wyrafinowane gadżety itp. 
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Rysunek 2: Przykład maszyny uczącej w przedszkolu

Podejście programowe
To podejście skupia się na dydaktykach oraz metodach nauczania się dzięki którym można uzyskać 
wyniki nauczania. Podstawami tego podejścia są nauki behawioralne oraz psychologia. Podkreśla 
się w jaki sposób uczniowie się uczą. Przewagą tego podejścia jest szeroki zakres typowych i 
nietypowych narzędzi nauczania, które mogą być użyte przez edukatorów w procedurach 
nauczania,  o ile są wykorzystywane w poprawnych ramach edukacyjnych.

Podejście programowe
To podejście skupia się na dydaktykach oraz metodach nauczania się dzięki którym można uzyskać 
wyniki nauczania. Podstawami tego podejścia są nauki behawioralne oraz psychologia. Podkreśla 
się w jaki sposób uczniowie się uczą. Przewagą tego podejścia jest szeroki zakres typowych i 
nietypowych narzędzi nauczania, które mogą być użyte przez edukatorów w procedurach 
nauczania,  o ile są wykorzystywane w poprawnych ramach edukacyjnych.

Podejście systemowe
To podejście jest względnie nowym podejściem, które skupia się na procesie nauczania w bardziej 
systematycznym i zintegrowanym kontekście.
To podejście rozważa całe środowisko szkoły jako system. Klasa,zajęcia, grupy uczniów są 
traktowane jako części tego systemu. Takie podejście systemowe skupia się na:

 Identyfikowaniu i określaniu celów do osiągnięcia;
 Identyfikowaniu procesów, metod, technik oraz strategii, które mogą być najważniejsze podczas 

osiągania założonych celów;
 Budowanie teoretycznych podstaw uzasadniających ważność tych procesów podczas osiągania 

celów;
 Określanie konkretnych interakcji istniejących pomiędzy różnymi innymi komponentami;
 Określanie różnych rodzajów kontroli potrzebnych w całym systemie w różnych punktach;
 Pamiętanie o wszystkim podczas przygotowywania modelu systemu.
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Działa to jako połączenie pomiędzy podejściem sprzętowym a programowym. Jest znane również 
jako 'Technologia Zarządzania'. Powiązało zarządzanie edukacyjne z naukowym podejściem by 
rozwiązać problemy administracyjne w edukacji.
Jest to nowe podejście do zarządzania, wpływające na decyzje w biznesie, przemyśle i edukacji. 
Edukacja jest postrzegana jako system podczas gdy podejście systemowe jest systematycznym 
sposobem na zaprojektowanie efektywnego i ekonomicznego systemu edukacji.
Projekt IDentifEYE adresuje rozwój odpowiedniego oprogramowania, które działa w zgodzie ze 
sprzętem (podejście programowe i sprzętowe) oraz bada, jak wyniki projektu mogą być 
integrowane w systemie szkolnym (podejście systemowe).

Bieżące trendy

Według wyników ankiety 2013 Speak-Up Survey from the project Tomorrow, które zaprezentował 
CEO Julie Evans na konferencji FETC 2014, następujące trendy zostały uznane za mające największy 
wpływ na klasy w szkole w danym roku w Stanach Zjednoczonych.
Osobisty dostęp do urządzeń mobilnych: Urządzenia mobilne stały się integralną częścią naszego 
codziennego, a nawet społecznego życia. Edukacyjne podejścia muszą być organiczne i muszą się 
adaptować. Urządzenia mobilne odpowiednio wprowadzone do curriculum mogą dostarczyć 
potężnych wyników nauczania. Według badań: 60% uczniów używa urządzeń mobilnych by szukać 
informacji, 43% używa by grać w gry edukacyjne a 40% używa do współpracy z rówieśnikami. 33% 
uczniów używa urządzeń jako alarmów przypominających o obowiązkach akademickich, 24% robi 
zdjęcia zadań a 18% używa ich do badań podczas lekcji.
Zaskakująco, 12% uczniów używa urządzeń mobilnych do pisania pytań do instruktorów w czasie 
lekcji.

Łączność z Internet: Połączenie z siecią jest podstawowym prawem w niektórych krajach. 
Połączenie z internetem jest już kluczową częścią wielu szkolnych curriculum a większość uczniów 
używa internetu do odrabiania codziennych prac domowych.
Używanie wideo w klasie i pracy domowej: Narzędzia uczenia, które używają audio-wizualnych 
środków mogą pokryć i przekazać wiele informacji w szybki, i efektywny sposób. Ten trend był 
szczególnie wykorzystywany przez ostatnie kilka lat; nowymi narzędziami są tylko nowe urządzenia 
(najczęściej mobilne).
Media społecznościowe w szkołach: Coraz więcej szkół używa mediów społecznościowych i 
narzędzi Web 2.0 (blogi, wiki, sieci społecznościowe itp.).
Zwiększenie zainteresowania w uczeniu się online:  Systemy zarządzania nauczaniem jak Moodle, 
zyskują na popularności nie tylko w nieformalnych środowiskach, ale również w tych bardziej 
formalnych, takich jak uniwersytety oraz szkoły. Ich wykorzystanie będzie coraz bardziej popularne.
Używanie różnych narzędzi do różnych zadań: Zamiast używania jednej (lub wielu) platform do 
różnych zadań, uczniowie coraz bardziej umieją wykorzystywać zalety dostępnych narzędzi. 
„Używają wideo, mediów społecznościowych, komórek by się komunikować; używają czytników do 
czytania tekstów oraz artykułów; piszą, notują i szukają informacji przez laptopy.”. Lecz „gdzie w 
tym wszystkim odnajdują się tablety?”. Według Evans, tablety były drugą lub trzecią opcją 
wybieraną do zakończenia zadań akademickich przez uczniów. „Lubią urządzenia, ale są bardziej 
skupieni na używaniu odpowiedniego narzędzia do konkretnego, bieżącego zadania”, a 
wielokrotnie tablety do nich nie pasują.
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Zwracanie uwagi na cyfrowy ślad: Cyfrowy ślad był nowym obszarem badań dla ankiety z 2013 
roku, ale pokazał interesujące wyniki. 64% uczniów liceów przyznało się do bycia ostrożnymi 
podczas publikowania online; 39% doradza się przyjaciół na temat treści postu; 32% przestało 
utrzymywać kontakty z przyjaciółmi , którzy publikowali nieodpowiednie treści online.  44% 
uczniów liceów stwierdziło że pozytywne cyfrowe profile są ważną częścią ich przyszłości.
Granie się rozwija, przestrzeń pomiędzy płciami została zamknięta: Według ankiety, 60% uczniów 
używa laptopów do gier; 54% używa komórek i konsoli; 44% używa tabletów do gier.
Ważną uwagą jest zainteresowanie uczniów technologiami gier i wykorzystywanie ich do uczenia 
się trudnych konceptów, jak również ich zainteresowanie w używaniu gier jako ich szansy na 
karierę. Brakuje różnic płciowych w zainteresowaniach grami, a nawet młodsze dziewczyny 
wykazują większe zainteresowanie grami niż chłopacy w tym samym wieku.
Jakie urządzenia należą do „idealnej szkoły”?: Według ankiety, 56% uczniów uważa laptopy za 
najważniejsze, 51% wybiera czytniki cyfrowe a 48% wybrało tablety.

Jeżeli chodzi o bieżące trendy ICT w europejskich szkołach, przedstawiają się one podobnie, ale 
skupiają się bardziej na:

 Rozwoju „miękkich” umiejętności uczniów (komunikacja, przywództwo itp.);
 Uzyskiwanie kluczowych kompetencji przez uczniów;
 Skupianie się na trenowaniu nauczycieli.

Pojawiające się trendy 

Tempo zmian i rozwoju w edukacji się znacznie zwiększyło w ostatnich latach – głównie przez 
kluczową role jaką ICT odgrywa w nauczaniu i uczeniu się.
Pomyśleć, że klika lat temu żyliśmy w świecie bez sieci społecznościowych – a dzisiaj to kluczowe 
elementy naszego, a nawet bardziej istotne, życia młodzieży. Nie można sobie wyobrazić ucznia, nie
umiejącego korzystać z komputera po zakończeniu szkoły. Dlatego, przewidywanie jakie trendy w 
europejskiej edukacji będą w następnych latach, jest niemożliwym.
Obliczenia w chmurze: Jednak są pewne technologie, takie jak obliczenia w chmurze. Aplikacje 
coraz częściej znikają z pulpitów komputerów do internetu, obliczanie w chmurze reprezentuję 
rewolucję, jak usługi internetowe są dostarczane. Umożliwia ono użytkownikom szacować i 
przekazywać zasoby przez internet, nosząc ze sobą ogromne implikacje dla sektora edukacji, 
szczególnie że powinno radykalnie zmniejszyć koszty dla szkół.
Granie: Granie jest pewnie zaskakującym obszarem do zawarcie, jednakże gry – lub tzw. poważne 
gry lub gry edukacyjne, jeżeli są dobrze wykonane, mogą być potężnym narzędziem 
umożliwiającym wspólną pracę grupom, zwiększenie interakcji społecznych oraz zaangażowania 
obywatelskiego przez młodzież. Gry umożliwiają również uczącym się „polec w sukces”. Ten 
koncept padania na przód, umożliwi uczącym się przetestowanie swoich granic w bezpiecznym 
środowisku. Dodatkowo, granie zwiększa pamięć mięśniową oraz umożliwia poprawianie 
zachowania. Granie zwiększa wewnętrznego i zewnętrznego ducha związanego z możliwościami 
uczenia się.
Urządzenia mobilne: Nowe rozwoje sprzętowe i programowe powodują że „smartfony” są 
niezastąpionymi narzędziami – w szkole i wszędzie indziej. Tak jak komórki przeskoczyły ustaloną 
linię technologiczną w przemyśle telekomunikacji, prawdopodobnie mobilne urządzenia z 
dostępem do internetu i możliwościami obliczeniowymi będą cennymi narzędziami, i będą często 
wybierane w klasie.
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Obliczanie „jeden do jednego” (ang. „one-to-one computing): Ten pogląd opisuje wniosek, gdzie 
każde dziecko powinno dostać komputer, tak by miało uniwersalny dostęp do technologii. Umożliwi
on dostęp uczniom do wiedzy w dowolnym momencie oraz dla nauczycielowi możliwość 
spersonalizowania nauczania, by było wpasowane w indywidualny styl uczenia się ucznia. 
Dodatkowo uczniom zwiększą się osiągi oraz zaangażowanie. Jednakże, szczególnie ważnym jest 
rozwój siły roboczej przyszłości. Przykładem tego trendu jest inicjatywa: http://one.laptop.org/ 
Pojawianie się darmowych kursów online oraz proces otrzymywania ocen za nie: Jeżeli zwracacie 
jakąkolwiek uwagę to mediów edukacyjnych, nie sposób przeoczyć informacje o otwartych kursach
online - MOOCs (ang.: “Massively Open Online Courses”) w kolejnych artykułach. MOOC to tylko 
jedna opcja uczenia się – nie wszystkie darmowe kursy to MOOC (oraz nie wszystkie MOOCs są za 
darmo). Szczególnie intrygującym aspektem tej dyskusji jest ruch w kierunku zapewnienia 
formalnych ocen za takie kursy.
System odpowiedzi uczniów (ang. Student Response Systems - SRS), aplikacje do głosowania 
oraz inne narzędzia synchronizacji zwiększające interakcję oraz zaangażowanie online jak i w 
klasie:  Smartfony i tablety mogą działać jako narzędzia SRS, a historia odpowiedzi może zapewnić 
analitykę, która pomoże nauczycielom skupić się na tematach wymagających największego. SRS 
istnieją od lat i zyskują coraz to większą popularność jako narzędzie w klasie, ale co wydaje się 
„objawiać” w tym koncepcie to ruch w kierunku bardziej prostych, mniej wymagających urządzeń, 
by umożliwić dostęp do klasowych aplikacji interaktywności i oceny, oraz rozwijające się 
innowacyjne aplikacje jak Lecture Tools oraz LearningCatalytics.
Otwarte zasoby edukacyjne (ang. OER - Open Educational Resources):  OER nie zyskały na 
popularności przez ostatnie lata tak jak wymienione powyżej pomysły, jednak mają ogromy 
potencjał, ponieważ jakość oraz ilość możliwości cały czas rośnie. OER to pomysł transformacyjny, 
który może odegrać kluczową rolę w zmienianiu natury, dostępności oraz kosztów materiałów, 
treści i narzędzi edukacyjnych.
Analityka nauczania: Kolejna technologia, która zaczyna zyskiwać na popularności i jest skupiona 
na poprawianiu wyników nauczania poprzez analizę danych. Analityka może dopiero dojrzewać, 
lecz coraz więcej organizacji i instytucji pracuje nad dostarczaniem tej technologii, która może być 
kluczowa i pomóc zwiększyć efektywność i wydajność instrukcji poprzez przemyślane stosowanie 
technologii informacyjnych.
Podsumowując, możemy na pewno stwierdzić iż ICT są coraz bardziej ważne w edukacji i dalej będą
zwiększać swoją ważność. Dzisiaj, komputery, programy, internet nie są po prostu częścią procesu 
edukacji – one są w nim zakorzenione. Wraz z pojawianiem się coraz lepszej infrastruktury 
łączności, tańszych komputerów, systemy szkolne na całym świecie rozwijają możliwość 
zapewniania szans na naukę uczniom „wszędzie, o każdej porze”. ICT zmieniły sposób w jaki mamy 
dostęp do informacji, co zmieniło umiejętności potrzebne przez edukowanych ludzi.

Web 2.0  

Definicja: Web 2.0 to sieć jako platforma, łącząca wszystkie podpięte urządzenia;  aplikacje Web 2.0
to te, które wykorzystują najlepsze zalety takiej platformy: dostarczanie programu jako ciągle 
aktualizowanej usługi, która staje się coraz lepsza wraz z użytkowaniem, pobierając i mieszając 
dane z różnych źródeł, wliczając indywidualnych użytkowników, dostarczając własne dane i usługi w
formie umożliwiającej miksowanie przez innych, tworzenie efektów sieciowych poprzez 
„architekturę uczestnictwa” oraz wychodzenie poza metaforę strony Web 1.0 by zapewnić bogate 
doświadczenia użytkownikom.(O’ Reilly T., 2005)

100

http://one.laptop.org/


Rysunek 3: sieć Web 2.0

Rysunek 4: sieć Web 2.0
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Narzędzia Web 2.0 

Web 2.0 składa się z pewnych technologii. Istnieje więcej kategorii niż wyjaśniono poniżej (np. 
światy wirtualne), ale poniższe zostały wybrane ponieważ adresują potrzeby grupy docelowej.

Blogi: Określenie web-log, lub blog, zostało wymyślone przez Jorna Bargera w 1997 i odnosi się do 
prostej strony, składającej się z krótkich akapitów opinii, informacji, wpisów pamiętnika, linków, 
postów, ułożonych chronologicznie od najnowszego, w stylu dziennika online. (Doctorow et al., 
2002).
Wiki: Wiki to strona lub zestaw stron, które mogą być edytowane przez kogokolwiek z dostępem 
(Ebersbach et al., 2006). Sukces Wikipedii udowodnił iż pojęcie wiki, jako narzędzia kolaboracji, 
które zapewnia wynik pracy grupowej, jest szeroko zrozumiany.
Oznaczanie oraz aplikacje zakładek społecznych: Systemy zakładek społecznych mają wspólne 
cechy (Millen et al., 2005): użytkownik może stworzyć listę „zakładek” lub „ulubionych”, by 
przechowywać je centralnie na zewnętrznym serwerze (nie w przeglądarce) oraz by dzielić się nimi 
z innymi użytkownikami systemu (aspekt „społeczny”).
Dzielenie się multimediami: Jeden z największych obszarów rozwoju, umożliwiający 
przechowywanie i dzielenie się treściami medialnymi. Znane przykłady to YouTube (wideo) Flickr 
(zdjęcia) oraz Odeo (podkasty).
Audio blogi i podkasty: Podkasty to nagrania audio, zazwyczaj w formacie MP3, rozmów, 
wywiadów i wykładów, które mogą być odtwarzane na komputerze lub na mobilnych urządzeniach.
Sieci społecznościowe: Profesjonalne oraz społeczne strony sieci, które umożliwiają spotykanie 
osób, znajdowanie podobnie myślących osób, dzielenie się treściami – używa pomysły pobierane z 
siły tłumu, efektu sieci oraz indywidualnych produkcji/treści generowanych przez użytkowników.
Serwisy do współpracy: Projekty online oraz narzędzia produktywne dla grup roboczych,które 
wykorzystują architekturę uczestnictwa.
Aplikacje typu Office: Narzędzia/aplikacje do tworzenia dokumentów dostępne w przeglądarkach. 
Replikowanie aplikacji komputerowych. Są ciągle odnawiane poprzez technologiczny rozwój.
Serwisy zbierania danych: Zbieranie informacji z różnych źródeł online i publikowanie w jednym 
miejscu. Obejmuje wiadomości, kanały RSS oraz narzędzia tworzące pojedyncze strony z całą 
treścią i mailami w jednym  - korzysta z indywidualnych produkcji/treści generowanych przez 
użytkowników

Dlaczego implementować narzędzia Web 2.0

Narzędzia Web 2.0 są idealnymi do zwiększania, tzw. umiejętności 21  wieku (np. konieczne 
umiejętności wymagane przez dzisiejszych uczniów), ponieważ:

 Wspierają współpracę w czasie i przestrzeni;
 Są łatwo dostępne i gotowe do używania;
 Wiele osób odczuwa komfort podczas ich używania;
 Są tanie (czasami nawet darmowe);
 Nie wymagają wsparcia IT;
 Rzadko nie działają;
 Ponieważ są tanie oraz łatwe w użyciu, istnieje małe zagrożenie podczas ich używania/

Poniższa tabela prezentuje umiejętności 21 wieku, oraz jakie narzędzia Web 2.0 mogą być 
wykorzystane do rozwijania tych umiejętności.
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Tabela 1: umiejętności 21 wieku oraz wspierające narzędzia 
Typy umiejętności Umiejętności 21 wieku Narzędzia wspierające Web

2.0

Umiejętności uczenia się 
  

Krytyczne myślenie
Kreatywne myślenie
Współpraca
Komunikowanie

 Blogi
 Wiki
 Oznaczanie i aplikacje 

społecznościowe
 Dzielenie się 

multimediami
 Usługi związane ze 

współpracą i 
komunikacją

 Usługi agregacji
Umiejętności czytania Umiejętności: Informatyczne

Medialne
Technologiczne

 Blogi
 Wiki
 Oznaczanie i aplikacje 

społecznościowe
 Dzielenie się 

multimediami
 Usługi związane ze 

współpracą i 
komunikacją

 Aplikacje biurowe
 Usługi agregacji

Umiejętności życiowe Elastyczność
Inicjatywa
Umiejętności społeczne
Produktywność
Przywództwo

 Wikis
 Oznaczanie i aplikacje 

społecznościowe 
 Dzielenie się 

multimediami
 Audio blogi and 

podcasting
 Sieci społecznościowe
 Usługi związane ze 

współpracą i 
komunikacją

 Usługi agregacji
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Dobre praktyki
NARZĘDZIA WEB 2.0 NARZĘDZIA I SUGEROWANE STRONY

Blogi  Blogger: Profesjonalne e-portfolio www.blogger.com
 Wordpress: Profesjonalne e-portfolio www.wordpress.org 

Wiki  Wikipedia: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.wikipedia.org 

Oznaczanie oraz aplikacje 
społecznościowe

 Delicious: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.delicious.com 

 Diigo: Zarządzanie i dzielenie się informacjami www.diigo.com 

Sieci społecznościowe

 LinkedIn: Osobiste i zawodowe sieci www.linkedin.com  
 Instagram: Osobiste i zawodowe sieci  www.instagram.com
 Twitter: Osobiste i zawodowe sieci www.twitter.com 
 Google+: Osobiste i zawodowe sieci  www.plus.google.com 

Dzielenie się mediami

 Edmodo: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.edmodo.com

 Fotobabble: Rozwijanie umiejętności komunikacji 
www.fotobabble.com  

 Vimeo: Zarządzanie i dzielenie się informacjami www.vimeo.com  

Blogowanie audio i 
podcasty

 AudioBoo: Rozwijanie umiejętności komunikacji www.audioboo.fm
 iPadio: Rozwijanie umiejętności komunikacji www.ipadio.com 

Serwisy współpracy i 
komunikacji

 Google Docs: Efektywna współpraca  www.drive.google.com  
 Google Drive: Efektywna współpraca  www.drive.google.com 
 Dropbox: Efektywna współpraca www.dropbox.com 
 YouTube: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 

www.youtube.com
 Clilstore: Komunikowanie się bez barier www.multidict.net
 Skype: Komunikowanie się bez barier www.skype.com
 WhatsApp: Komunikowanie się bez barier www.whatsapp.com 

Serwisy zbierania danych 

 Khan Academy: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.khanacademy.org

 Google Maps: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.google.com/maps

 Scoop.it: Zarządzanie i dzielenie się informacjami www.scoop.it
 Paper.li: Zarządzanie i dzielenie się informacjami www.paper.li
 Google Alerts: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 

www.google.com/alerts 

Aplikacje dzielenia się 
prezentacjami

 Mind24: tworzenie prezentacji www.mind24.com 
 Prezi: tworzenie prezentacji  www.prezi.com  
 Screenr: tworzenie prezentacji  www.screenr.com 
 Slideshare: tworzenie prezentacji  www.slideshare.net 
 GoAnimate: tworzenie prezentacji  www.goanimate.com 

Narzędzia refleksji
 Gra AR IdentifEYE: poważna gra
 8-11: http://identifeye.ezzev.eu/
 12-14: http://id-eye2.ezzev.eu/
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Wpływ na zawód nauczyciela

Wiedza o przedmiocie oraz dydaktyczna wiedza nie jest wystarczająca, nauczyciel musi posiadać 
umiejętności nadzorowania i przewodzenia. Umiejętność pracy w grupie, organizacji i planowania 
jest ważna. Umiejętności ICT nauczycieli są przeceniane.

Umiejętności i kompetencje 

Nauczyciel w tym scenariuszu jest osobą, która zapewnia proces uczenia się grupy oraz 
indywidualnych uczniów, angażując ich kreatywność.
Pedagogiczna wiedza i umiejętności oraz wiedza przedmiotowa w szerokim ujęciu są wymagane od
nauczycieli. Stali się „projektantami edukacji”, przygotowującymi projekty, nie lekcje.  Przez to 
umiejętności planowania i koordynacji są ważne. Te projekty przekraczają granice pomiędzy 
dyscypliną oraz przedmiotami, co wymaga intensywnej współpracy pomiędzy nauczycielami. 
Konsultacje z kolegami z tej samej (lub innej) szkoły są kluczowe podczas przygotowywania i 
wdrażania projektów.
Specjalizacje przedmiotów oraz konkretne umiejętności nauczania się wykorzystywane do 
wdrażania metod pracy. Role instruktorów, trenerów itp. są również ważne w tym scenariuszu. 
Dodatkowo, nauczyciele są wyszkoleni do wywoływania i podtrzymywania dyskusji z uczniami o 
ważnych tematach. Internet odgrywa ważną rolę w komunikacji pomiędzy nauczycielami. 
Prezentowane są idee, które są następnie omawiane. Dzięki temu nauczyciele mają dostęp do 
pomysłów oraz materiałów innych osób, jako źródło inspiracji dla lekcji i projektów.

Rysunek 5:  Portret nauczyciela w sieci
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Granie w grę Augmented Reality [8-11; 12-14]
Definicja: Augmented Reality (AR) – Rozszerzona Rzeczywistość – składa się z podglądu na żywo 
generowanego przez kamerę, do której dodawane są cyfrowe elementy, jako reakcje na 
zdefiniowane wcześniej czynniki.

Augmented Reality jako technologia nie jest nowością. W dwudziestym wieku, komponenty AR 
były tworzone od lat pięćdziesiątych. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych pojawiły się 
pierwsze aplikacje AR, jednak termin „Augmented Reality” został użyty po raz pierwszy w latach 
dziewięćdziesiątych. Jednak dopiero od 2009 roku zaczęła być wykorzystywana jako technologia 
masowa. Pomimo wykorzystywania jej na dużą skalę, np. przez firmy jak IKEA lub McDonald’, 
technologia dalej jest rzadko stosowana na rynku konsumenckim.
W edukacji, AR jest używana do stymulowania zainteresowania naszym otoczeniem poprzez 
dodanie cyfrowych informacji do fizycznych obiektów – jak widzianych z ekranu smartfonu, tabletu 
lub komputera – poprzez cyfrowe etykiety. Cyfrowe informacje mogą się odnosić do obiektów 
widzianych na ekranie jak gór. Te informacje odnoszą się np. do nazwy lub wysokości grup. Cyfrowe
informacje mogą się odnosić również do informacji niewidzialnych na naszych ekranach, ponieważ 
są blokowane przez inne obiekty – np. stacje metra odległe o kilka przecznic – lub te, które kiedyś 
były tutaj w innych czasach.
Użycie technologii AR w edukacji jest popularne wśród nauczycieli Stanach Zjednoczonych oraz w 
Europie.

Gra Augmented Reality  [8-11]
Gra AR IDentifEYE ma wzbudzić zainteresowanie naszymi tożsamościami online. Gra stymuluje 
pojawiające się związki pomiędzy dzieleniem się danymi online oraz naszymi tożsamościami online.
“Pojawianie się” to specyficzny związek pomiędzy dwoma procesami (jeden proces prowadzi 
logicznie do drugiego), w tym przypadku pomiędzy dzieleniem się danymi online oraz 
tożsamościami online. Ten związek jest przyczynowo-skutkowym, jednak konkretna przyczyna nie 
może być ustalona. Nie można wskazać dokładnie przyczyn.
Pomyśl o „pojawianiu się” w następujący sposób. Jeżeli czytałbyś zasady gry, możesz sobie 
wyobrazić jak się gra w grę. Doświadczanie gry zawsze się różni od wyobrażeń. Jeżeli doświadczanie
gry jest zmienne wraz z podążaniem za zasadami gry, nie można logicznie go określić na podstawie 
samych zasad.
Gra AR jest trochę w tym stylu. Wizualne, cyfrowe elementy (augmentacje) pojawiają się jako 
odpowiedzi na udzielone odpowiedzi w grze. Te wizualne elementy razem budują reprezentację 
naszej tożsamości online, która pojawia się na bazie odpowiedzi gry na temat dzielenia się danymi. 
Jednak bezpośredni związek pomiędzy odpowiedziami a augmentacjami nie jest jasny. Ten brak 
jasności ma przedstawić brak jasności podczas procesów budowania tożsamości online oraz ma 
wywołać pytania i refleksje.

Gra Augmented Reality [12-14]
Gra AR IDentifEYE ma wzbudzić zainteresowanie naszymi tożsamościami online. Gra stymuluje 
pojawiające się związki pomiędzy dydaktykami stosowanymi przez nauczyciela oraz atmosferą w 
klasie.
“Pojawianie się” to specyficzny związek pomiędzy dwoma procesami (jeden proces prowadzi 
logicznie do drugiego), w tym przypadku pomiędzy dydaktykami oraz atmosferą w klasie. Ten 
związek jest przyczynowo-skutkowym, jednak konkretna przyczyna nie może być ustalona. Nie 
można wskazać dokładnie przyczyn.
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Pomyśl o „pojawianiu się” w następujący sposób. Jeżeli czytałbyś zasady gry, możesz sobie 
wyobrazić jak się gra w grę. Doświadczanie gry zawsze się różni od wyobrażeń. Jeżeli doświadczanie
gry jest zmienne wraz z podążaniem za zasadami gry, nie można logicznie go określić na podstawie 
samych zasad.
Gra AR jest trochę w tym stylu. Wizualne, cyfrowe elementy (augmentacje) pojawiają się jako 
odpowiedzi na udzielone odpowiedzi w grze. Te wizualne elementy razem budują reprezentację 
naszej tożsamości online, która pojawia się na bazie odpowiedzi gry na temat dzielenia się danymi. 
Jednak bezpośredni związek pomiędzy odpowiedziami a augmentacjami nie jest jasny. Ten brak 
jasności ma przedstawić brak jasności podczas procesów budowania tożsamości online oraz ma 
wywołać pytania i refleksje.

Tworzenie gry AR
Uwaga
By stworzyć własną grę, nauczyciele muszą skontaktować się partnerami projektu – proszę 
skontaktować się z p. Onno Hansenem: onno.hansen@gmail.com. Nauczyciele muszą zamówić 
kopię gry oraz zainstalować ją na własnym serwerze – lub poprosić by była na serwerze IDentifEYE. 
Niestety tworzenie kopii gry oraz trzymanie jej nie jest darmowe. Szczegółowe warunki korzystania 
są dostępne na naszej stronie.
Kopia gry składa się z CMS powiązanego bezpośrednio z silnikiem gry. W CMS-ie nauczyciele mogą 
dodawać, edytować oraz usuwać pytania, opcje odpowiedzi, augmentacje, teksty, dźwięki, strony 
statyczne – równocześnie w czterech językach. Opcjonalnie można spersonalizować interfejs gry, 
również za opłatą.

Wprowadzenie
By stworzyć własną grę, najpierw należy zrozumieć jej esencję. To ankieta wielokrotnego wyboru, 
gdzie gra natychmiast reaguje na udzielone indywidualne odpowiedzi. W grze nie ma wyników lub 
poziomów. Nie ważnym jest wygranie lub porażka. Ważniejsze jest zapewnianie doświadczenia.
To wspaniałe narzędzie do:

 Rozpoczynania rozmów na „trudne” tematy;
 Pobudzanie zrozumienia abstrakcyjnych tematów;
 Zmiana tonu toczącej się dyskusji.

KROK PIERWSZY: ustalenie tematu
Najpierw należy wybrać temat przewodni gry:

 Konkretny „trudny”temat o którym ciężko rozmawiać w klasie, bo jest zbyt osobisty lub 
personalny. Nasza gra o dydaktyce dla grupy wiekowej 12-14 może być przykładem.

 Abstrakcyjny temat, który wymaga wizualizacji będzie bardziej dostępny. Nasza gra o 
relacjach pomiędzy dzielenie się danymi online a tożsamościami online, dla grupy wiekowej
8-11, może być przykładem.

 Tocząca się dyskusja, która wymaga zmiany kierunku i tonu. Przykładem może być gra o 
tym, jak rozumieć przepisy szkoły.

Rozróżnienie dla grup wiekowych:
 Dla uczniów w grupie wiekowej 8-11 ważniejsze są bardziej indywidualne tematy. Tematy 

zbyt abstrakcyjne powinny być unikane.
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 Dla uczniów w grupie wiekowej 12-14 ważniejsze są tematy społeczne: tematy, które są 
związane z normami społecznymi lub procesami grupowymi. Te tematy mogą być 
abstrakcyjne ale powinny mieć bezpośrednie połączenie z codziennym życiem twoich 
uczniów.

KROK DRUGI: stworzenie pytań
Jak tylko zostanie określony temat gry, można zacząć tworzyć pytania do gry. Optymalną ilością 
pytań jest od 8 do 14 pytań. Tylko gdy temat jest abstrakcyjny i bardzo interesuje uczniów, należy 
stworzyć do 20 pytań.
Istnieje kilka metod stworzenia ważnych pytań gry: 

 Podzielenie tematu na mniejsze kroki i przypisanie jednego pytania do każdego kroku.

 Stworzenie dużej ilości pytań ważnych dla tej grupy wiekowej a następnie umożliwienie 
wyboru najbardziej istotnych pytań przez reprezentantów grupy wiekowej.

Można stworzyć dwa typy pytań:
 Pytania diagnostyczne – patrz sekcja dydaktyki – by  sprawdzić, czy uczniowie zrozumieli 

wiedzę, która została im przekazana.
 Pytania ankietowe, by zebrać opinie uczniów na dany temat. Obie gry IDentifEYE są 

przykładem tego typu.

Rozróżnienie wieku:
  Dla uczniów 8-11 zaleca się wybranie pytań diagnostycznych lub osobistych pytań 

ankietowych, które odnoszą się do osobistych doświadczeń uczniów.
 Dla uczniów 12-14 zaleca się wybranie pytań diagnostycznych lub bardziej abstrakcyjnych 

pytań ankietowych.

UWAGA Drugie pytanie w grze zawsze jest powiązane z tym czy gracz robi sobie zdjęcie. To pytanie 
systemowe, które jest zakodowane w grze.

KROK TRZECI: stworzenie opcji odpowiedzi
 Pytania diagnostyczne wymagają odpowiedzi, gdzie jedna z opcji reprezentuje poprawną 

interpretację przekazanej wiedzy, a pozostała (lub pozostałe) opcja reprezentuje błędne 
założenia i uprzedzenia uczniów, które nadal występują mimo transferu wiedzy.

 Pytania ankietowe wymagają zestawu odpowiedzi ważnego dla danej grupy wiekowej. 
Uczniowie będą reagować negatywnie jeżeli opcja jest nieistotna, lub co gorsza, brakuje 
ważnej odpowiedzi. Zalecamy sprawdzenie odpowiedzi przez reprezentantów grupy 
wiekowej podczas pisania pytań.

KROK CZWARTY: stworzenie augmentacji do każdej z opcji
Gdy zostały przygotowane opcje odpowiedzi, należy do każdej z nich przygotować augmentacje. 
Można to zrobić samemu lub zaangażować grafika do pomocy. W sekcji „Tworzenie gry AR” opisane
zostały techniczne wymagania augmentacji.
Należy wybrać spośród kilku opcji – by wdrożyć te opcje proszę spojrzeć do sekcji „Tworzenie gry 
AR”:

 Statyczna lub dynamiczna: augmentacja może być cały czas w tym samym miejscu ekranu 
lub podążać za głową gracza.
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 Tymczasowa lub stała: augmentacja może być wyświetlana do momentu udzielenia 
odpowiedzi na kolejne pytanie lub do końca gry.

 Zastępowanie lub dodatkowa: augmentacje mogą zastąpić te, pobudzone poprzednią opcja 
odpowiedzi lub mogą być dodane do istniejącego zestawu na ekranie. Zastępowanie jest 
trudniejsze do zrobienia. Należy zdefiniować wcześniejsze augmentacje na określone 
warstwie kodu. By zastąpić poprzednią augmentację nową, należy użyć tego samego 
numeru warstwy – proszę spojrzeć do sekcji „Tworzenie gry AR”.

 Animowane lub statyczne: można stworzyć augmentacje jako statyczny obrazek lub jako 
animacje, zmieniające kształt lub rozmieszczenie. By stworzyć animację, należy wgrać 
więcej niż jeden obraz do CMS-a, przypisany do tej samej odpowiedzi. Te obrazy będą 
odtwarzane z prędkością 12 klatek/sekundę – podobnie jak filmy.

Dobrą praktyką jest zdefiniowanie augmentacji związanych z danymi odpowiedziami jednego 
pytania a taki sposób, by pokrywały mniej więcej ten sam obszar na ekranie. Dzięki temu łatwiej 
jest utrzymywać nadzór nad wszystkimi augmentacjami. Przykładem takiego projektu jest poniższy, 
gdzie „1” pokrywa odpowiedzi pytania 1, „2” pokrywa odpowiedzi pytania 2 itd.:

Rozróżnienie wieku:
 Dla uczniów 8-11 zalecamy stworzenie komiksowych, kolorowych animacji – wielu 

pojawiających się naraz. Uczniowie w tej grupie wiekowej lubią dużo ruchu, tymczasowy 
chaos oraz „niegrzeczne”/śmieszne animacje.
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 Dla uczniów 12-14 zalecamy stworzenie bardziej realistycznych, poważnych i 
„artystycznych” augmentacji – szczególnie dla 14to latków. Powinien być kontrolowanych 
ruch oraz poczucie ogólnej organizacji sposobu wyświetlania augmentacji na ekranie.

KROK PIĄTY [opcjonalny]: tworzenie tekstów i dźwięków
Oprócz augmentacji można opcjonalnie dodać teksty w pasku informacyjnym oraz dźwięki do 
każdej z opcji odpowiedzi. Teksty będą wyświetlane u góry ekranu. Dźwięki będą tymczasowo 
odtwarzane do momentu udzielenia odpowiedzi na kolejne pytanie.

UWAGA: Należy uważać z dodawaniem dużych plików dźwiękowych – może to znacznie wpłynąć 
na efektywność gry.

KROK SZÓSTY: Stworzenie statycznych pól i stron
Można dodać własne teksty do CMS-a, które pojawią się na stronie gry i dodatkowych stronach – 
tzw. „statyczne teksty”. Teksty mogą stanowić wstęp do tematu, jak również wyjaśnienie, jak grac w
grę.

KROK SIÓDMY [opcjonalny]: tłumaczenie
Po wprowadzeniu treści we własnym języku – pytania i odpowiedzi, statyczne teksty oraz elementy 
interfejsu – można przetłumaczyć te treści na trzy inne języki i umieścić w grze.

UWAGA: Jeżeli zdecydujesz się na dodaje języka spoza domyślnych języków (angielski, grecki, 
polski, hiszpański, litewski oraz holenderski) należy skontaktować się z nami w celu zmiany flagi 
gry powiązanej z tym tłumaczeniem. Są to kolejne koszty.

KROK ÓSMY: tworzenie planu lekcji
Stworzenie gry to połowa roboty, drugą połową jest stworzenie planu lekcji. Plan lekcji tworzony 
jest poprzez wypełnienie arkusza planu lekcji – proszę spojrzeć w sekcję opisu 3 sesji, dla wybranej 
grupy wiekowej.
Rozróżnienie grup wiekowych

 Dla uczniów 8-11 zalecamy przeprowadzenie najpierw wstępu do tematu i gry, a następnie 
granie w grę przez dwadzieścia minut. Podczas gry powinno być wystarczająca ilość czas dla 
uczniów, by podzielili się swoimi doświadczeniami oraz czas na dyskusje. Zalecamy 
zakończenie lekcji zadaniem, takim jak rysowanie lub uzyskiwanie danych online.

Dla uczniów 12-14 zalecamy przeprowadzenie najpierw wstępu do tematu i gry, a następnie granie 
w grę przez piętnaście minut. Podczas gry nauczyciel uważnie słucha wszystkich uwag uczniów oraz
ich wkładu w tworzące się dyskusje. Nauczyciel wraca do tych tematów po grze, w formie 
zaplanowanej dyskusji. Nauczyciel powinien zostawić trochę czasu na ocenę gry przez uczniów. 
Lekcję można zakończyć prośbą o zapisanie ich sugestii usprawnień, również wyjaśniając powody 
ich opinii.
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CO TO JEST B.E.L.S.?
Wprowadzenie

Twórcy metody B.E.L.S. – Brain Essential Learning Steps definiują ją jako “ciągłe
tematyczne podejście do nauczania treści curriculum poprzez interpretację oraz
zastosowania”:
[http://www.achildsworldcenters.com/curriculum.html] Raczej  niż  metoda
umożliwiająca transfer wiedzy z góry na dół, celem B.E.L.S. celuje w umożliwienie
zrozumienia nowych informacji  z własnego punktu widzenia oraz umożliwienia
nauki  poprzez  doświadczanie.  Dlatego  B.E.L.S.  jest  dobrą  ramą  wdrażania
warsztatów IDentifEYE, które mają na celu pozytywnie wpłynąć na nauczycieli,
uczniów  oraz  bezpieczeństwo  online  uczniów,  poprzez  umożliwienie
przetestowania i ewaluacji nowych dobrych praktyk.

B.E.L.S.  sam  w  sobie  został  stworzony  na  podstawie  neuronauk.  Andrea  Seidman  oraz  jej  zespół  w
Dziecięcym Centrum Świata  (A  Child’s  World  Center),  wymyślili  metodę "by  wprowadzić  świat  w nową
pedagogikę, która by zmieniła nauczanie w sposób odpowiadający sposobowi w jaki umysł uczy cię nowych
paradygmatów edukacji".  [http://www.achildsworldcenters.com/about-us.html] Oznacza to iż metoda cały
czas się zmienia. 
B.E.L.S. było zastosowane po raz pierwszy przez Świat Dziecka (Child’s World) jako metoda wczesnej opieki
oraz  wczesnej  edukacji.  Później,  ta  metoda  była  wykorzystywana  w  różnych  częściach  edukacji
[http://www.pakeysconsulting.com/PDF/4B.E.L.S._Abstract.pdf], również w uczeniu się przez całe życie. I tak
właśnie ją wykorzystujemy w warsztatach IDentifEYE: jako metodę do uczenia się przez całe życie.

Umiejętności
Metoda   B.E.L.S.  rozwija  umiejętności  uczenia  się  przez  całe  życie:
[http://www.achildsworldcenters.com/curriculum.html]:

 Rozwiązywanie problemów
 Podejmowanie wyzwań
 Wspólne uczenie się
 Kreatywność
 Systemy odpowiedzialności poznawczej

Cztery Kroki
Istnieją cztery kroki B.E.L.S.:

• B.E.L.S. (1): Wprowadzenie do tematu
• B.E.L.S. (2): Burza mózgów oraz lista pomysłów powiązana z temat
• B.E.L.S. (3): Stworzenie planu działania w temacie.
• B.E.L.S. (4): Jak implementować plan działania?
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Pierwszy  krok  metody  B.E.L.S.  (Brain  Essential  Learning  Step)  może  być
opisany  następująco
[http://www.pakeysconsulting.com/PDF/4B.E.L.S._Abstract.pdf]: “To wstęp to
jednostki  nauczania,  tematu,  specyficznej  zawartości  programowej  lub
tematu. Znajdowanie faktów zaczyna się tutaj". Ten krok może odnosić się do
szerokiego  tematu  lub  podtematu.  Ten  krok  pomaga  uczestnikom  "zacząć
eksplorowanie tego co wiedzą o temacie".
Podczas  warsztatów  IDentifEYE,  pierwszy  krok  ma  miejsce  podczas
wprowadzania do tematów podczas pierwszych trzech sesji. 

B.E.L.S. 2 zawiera wspólną burzę mózgów: “Lista aktywności w twojej mapie
umysłu, która wzmacnia temat, przedmiot, koncept którego uczysz – Ten krok
powinien zawierać  wizualne,  słuchowe oraz  kinestetyczne ćwiczenia.  Burza
mózgów  oraz  lista  pomysłów  powiązanych  z  głównym  tematem.  Pomysły
zawierają zrozumienie tematu przez każdego ucznia, osobistą wiedzę każdego
z  uczniów  o  temacie  oraz  rozwijające  się  pomysły  studentów  na  temat
działającego planu, kiedy każdy z uczniów tworzy pomysły w oparciu o wkład
innych  osób  w  klasie”.
[http://www.pakeysconsulting.com/PDF/4B.E.L.S._Abstract.pdf]
Drugi  krok jest  wdrażany podczas warsztatów poprzez dyskusję po każdym
wstępie.

B.E.L.S. 3 polega na utworzeniu planu lekcji: ”Czas zaplanować jak wykorzystać
przedstawione  i  nauczone  informacje.  Ten  krok  wymaga  od  uczniów
interpretacji faktów i konceptów do zastosowania. Uwaga jest skierowana na
to, dlaczego te informacje są ważne dla klasy i każdego z jej członków. Związek
z tematem jest bardzo podstawowy lub bardziej abstrakcyjny w zależności od
treści  i  celu  lekcji.  Zawsze  istotnym  jest  proszenie  uczniów  o  wyjaśnienie
sensu  informacji  w  konkretnym  celu,  dlaczego  jest  ona  osobiście  ważna.
Zbierzcie  fakty  i  informacje  razem  jako  grupa,  i  opracujcie  plan  działania.
Przykładami  planu  działania  są:  oryginalne  skecze,  pisanie  dzienników,
prezentacje,  taniec,  muzyka,  wystawy  sztuki  lub  kombinacje  wszystkich
sugestii.  Podczas opracowywania  planu,  prezentowane są  wszystkie  mocne
strony  uczniów.”
[http://www.pakeysconsulting.com/PDF/4B.E.L.S._Abstract.pdf]

Trzeci  krok  ma  miejsce  podczas  warsztatów  pod  koniec  sesji  trzeciej,  a
następnie pokrywa całą sesję czwartą. Niektóre elementy burzy mózgów (krok
drugi) również będą miały miejsce.
W czwartym kroku B.E.L.S.  podejmowane są działania: “-  Czas wykorzystać
informacje i  wdrożyć plan.  Czy  powinniśmy stworzyć tablicę  ogłoszeń? Czy
powinniśmy zrobić kostiumy, scenerię oraz rekwizyty do przedstawienia? Czy
prezentujemy to przed innymi klasami? Rodzicami? Grupami społeczeństwa?
Parada szkolna? Muzeum klasowe? Szkolna wystawa? Możliwości jest wiele,
tam gdzie zaprowadzi nas nasza wyobraźnia!”
[http://www.pakeysconsulting.com/PDF/4B.E.L.S._Abstract.pdf]
Czwarty  krok  jest  wykonywany  przez  nauczycieli  podczas  wdrażania  planu
lekcji w ich szkole.

Krok 5
W  warsztatach  istnieje  piąty  krok  dodany  do  oryginalnej  metody  B.E.L.S.:  Ewaluacja.  Uczyniliśmy  tak,
ponieważ  dobre  praktyki  mogą  być  dobrymi  praktykami  tylko  wtedy,  kiedy  są  przetestowane.  Poprzez
stworzenie dokumentu BP/LL w oparciu o ewaluację, wyniki ewaluacji nabierają wartości.
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DOKUMENTY DLA INSTRUKTORÓW

W tym dziale znajdziesz dokumenty, które pomogą Ci przygotować warsztat jako instruktor. 
Pierwszy dokument, LOGISTYKA INSTRUKTORÓW, przedstawiają Tobie  krok po kroku przegląd tego,
co robić i jak przygotować. OPIS PROJEKTU pomoże Tobie i później twoim uczestnikom, zapamiętać 
cele warsztatu. Dokument REKRUTACJA będzie pomocą dla Ciebie w przeprowadzeniu rekrutacji 
nauczycieli. Został on opracowany przez partnerów, którzy korzystali z dokumentu przygotowując 
nauczycieli do sesji pilotażowych.
Dokument PYTANIA DIAGNOSTYCZNE powinien dać Tobie inspirację do utworzenia twojego  
własnego pytania diagnostycznego do warsztatu, ale oczywiście jesteś serdecznie zaproszony do 
korzystania z nich, aby sprawdzić czy twój przekaz wiedzy uczestnikom był udany. 
Dokumenty GRANIE W GRĘ AR dotyczą dwóch różnych gier, jedna dla nauczycieli uczących w 
grupie wiekowej 8-11  i jedna dla nauczycieli uczących uczniów w wieku 12-14. W obu 
dokumentach znajdziesz instrukcje do grania,  szczegółowy opis gry i potencjalne interpretacje 
występujących augmentacji. Nie przypisuj ostatecznej ważności tym interpretacjom - raczej myśl o 
własnych interpretacjach lub, jeszcze lepiej, zaproś nauczycieli by przedstawili kreatywne pomysły. 
Dokumenty GRANIE W GRĘ AR pomogą Tobie zarówno funkcjonalnie jak i technicznie utworzyć 
twoją własną wersję gry AR. 
FORMULARZ ZGODY NAUCZYCIELA jest dokumentem, który potrzebujesz rozdać uczestnikom przed
warsztatem, dzięki temu będziesz mógł  swobodnie udokumentować warsztat podczas jego  
realizacji.
Ostatni dokument w tym dziale, EWALUACJA INSTRUKTORA, jest ewaluacją, którą powinieneś 
wypełnić, aby zmierzyć oddziaływanie twojego warsztatu.
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LOGISTYKA INSTRUKTORA

KROKI DO ZROBIENIA  UWAGI

WYDRUK DOKUMENTÓW Wydruk dokumentów 
organizacyjnych:
LOGISTYKA INSTRUKTORA, aby 
instruktorzy mogli rozpocząć 
przygotowania
PROCES REKRUTACYJNY, aby 
instruktorzy mogli rozpocząć 
planowanie rekrutacji
OPIS PROJEKTU dla odpowiedniej 
grupy wiekowej, aby każdy 
wiedział, o czym jest projekt
DEKLARACJA UDZIAŁU, aby 
rozpocząć produkcję materiału 
informacyjnego 

Zgoda kierownictwa szkoły jest 
niezbędna.

WYBÓR TERMINÓW STWORZENIE SZCZEGÓŁOWEGO 
HARMONOGRAMU

Ważne jest, aby pozostawić 
wystarczająco dużo czasu (więcej 
niż tydzień) pomiędzy pierwszym 
zestawem sesji (sesje 1 do 4) i 
piątej sesji (oceny), tak aby 
nauczyciel miał wystarczająco 
dużo czasu na przygotowanie 
swojej autorskiej lekcji.

REKRUTACJA NAUCZYCIELI Postępuj zgodnie z sekcją 
REKRUTACJA 

Ważne jest, aby powiadomić 
nauczycieli o tym, że będą 
nagrywani i że będą musieli zrobić 
zdjęcia w swoich klasach. W 
niektórych krajach nagrywanie 
lekcji może być nielegalne. 

PRZYGOTOWANIE Przeczytaj tło do sesji 1-3

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Rozdaj nauczycielom 
wydrukowany dokument 
DEKLARACJA UDZIAŁU, który 
powinni podpisać nauczyciele.
Rozdaj nauczycielom 
wydrukowany dokument 
DEKLARACJA UDZIAŁU, który 
powinni podpisać 
rodzice/opiekunowie uczniów.

Ze względu na to, że uczniowie nie
są pełnoletni, ich rodzice lub 
opiekunowie powinni podpisać 
DEKLARACJĘ UDZIAŁU. W 
przypadku odmówienia, pamiętaj, 
aby nie robić tym uczniom 
żadnych zdjęć lub nagrywać ich.

PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI 
WARSZTATOWEJ

Wybierz przestrzeń na warsztaty 
wyposażoną w centralny 
komputer z dostępem do 
Internetu, rzutnikiem i 
ekranem/rzutnikiem 
multimedialnym oraz stołem i 
miejscami siedzącymi dla 
nauczycieli.  
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EDYCJA DOKUMENTÓW Przygotuj CERTYFIKATY – stwórz 
indywidualną kopię dla każdego 
nauczyciela uczestniczącego w 
warsztatach.

Zatrzymaj kopię jako dowód.

TEST GRY Przetestuj grę online na 
komputerze w miejscu 
przeprowadzenia warsztatów. 
Instrukcje zamieszczone są w 
sekcji INSTRUKCJE GRANIA dla 
danej grupy wiekowej.

WYDRUK DOKUMENTÓW 
INSTRUKTORSKICH

Wydrukuj i przeczytaj opisy sesji 
dla danej grupy wiekowej.
Wydrukuj i przeczytaj ewaluację 
instruktora.
Wydrukuj i przeczytaj dokument 
PYTANIA DIAGNOSTYCZNE. Jeśli 
zajdzie taka potrzeba, stwórz 
własne pytania diagnostyczne.

W sekcji TŁO SESJI 2 dowiesz się 
więcej na temat pytań 
diagnostycznych.

WYDRUK DOKUMENTÓW 
WARSZTATOWYCH

Wydrukuj KRYTERIA SUKCESU dla 
każdej sesji.
Wydrukuj PYTANIA 
DIAGNOSTYCZNE.
Wydrukuj 4 poziomy DOBRYCH 
PRAKTYK dla danej grupy 
wiekowej.
Wydrukuj MARKERY do gry, 
ZADANIA do gry (dla nauczycieli 
grupy wiekowej 8-11 lat), ANKIETĘ
do gry.
Wydrukuj MODELE LEKCJI dla 
danej grupy wiekowej (1 i 2).
Wydrukuj TWORZENIE GRY AR.
Wydrukuj PLAN LEKCJI.
Wydrukuj dokumenty ewaluacyjne
nauczyciela: EWALUACJA oraz 
EWALUACJA KRYTERIÓW 
REALIZACJI.
Wydrukuj przygotowane wcześniej
CERTYFIKATY.

Wydrukuj kilka dodatkowych kopii 
dokumentów dla nauczycieli.

ŚCIĄGNIĘCIE DOKUMENTÓW 
WARSZTATOWYCH

Ściągnij odpowiednią 
PREZENTACJĘ WARSZTATOWĄ.

PRZEPROWADZENIE SESJI 
WARSZTATOWYCH

Rozdaj dokumenty warsztatowe w 
odpowiednim czasie według 
wskazań w opisach sesji.
Pokaż PREZENTACJĘ 
WARSZTATOWĄ.
Upewnij się, że nauczyciele 
wiedzą, kiedy ma odbyć się sesja 
EWALUACJA.

Prześlij wypełnione przez 
nauczycieli dokumenty do Pana 
Onno Hansena 
-onno.hansen@gmail.com.
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Powiadom nauczycieli, że jesteś 
dla nich zawsze dostępny w razie 
problemów.
Upewnij się, że nauczyciele 
zorganizują swoją lekcję 
pilotażową, wypełnią formularz 
EWALUACJI NAUCZYCIELA oraz 
EWALUACJI KRYTERIÓW 
REALIZACJI.

EWALUACJA Wypełnij formularz EWALUACJA 
INSTRUKTORA.

Prześlij wypełnioną EWALUACJĘ 
INSTRUKTORA do Pana Onno 
Hansena – 
onno.hansen@gmail.com.

SPRAWDZENIE PO KILKU 
MIESIĄCACH

Spotkaj się z nauczycielami 
ponownie po kilku miesiącach i 
zapytaj o kwestie zawarte w 
formularzu EWALUACJA 
INSTRUKTORA.
Dodaj nowe informacje do 
istniejącego już formularza 
EWALUACJI INSTRUKTORA.

Prześlij ostateczną wersję 
EWALUACJI INSTRUKTORA do 
Pana Onno Hansena – 
onno.hansen@gmail.com.
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OPIS PROJEKTU
Grupa wiekowa: 8-11
Instruktorzy uczą nauczycieli – poprzez pięcio-sesyjną sesję warsztatową oraz wdrożenie – by 
stworzyć, wdrożyć i ewaluować 45 minutowe plany lekcji dla uczniów w wieku 8-11 by zwiększyć 
odporność uczniów w radzeniu sobie z doświadczeniami online – a tym samym zwiększając 
bezpieczeństwo online uczniów. Ważnymi narzędziami umożliwiającymi osiągnięcie tego są: gra 
Augmented Reality, interaktywne dydaktyki oraz elementy profilaktyki.

Grupa wiekowa: 12-14
Instruktorzy uczą nauczycieli – poprzez pięcio-sesyjną sesję warsztatową oraz wdrożenie – by 
stworzyć, wdrożyć i ewaluować 45 minutowe plany lekcji dla uczniów w wieku 12-14 by zwiększyć 
odporność uczniów w radzeniu sobie z doświadczeniami online – a tym samym zwiększając 
bezpieczeństwo online uczniów – równocześnie umożliwiając im zajmowanie świadomych, 
kreatywnych oraz krytycznych postaw przez uczniów jako rozwijających się odpowiedzialnych 
obywateli. Ważnymi narzędziami umożliwiającymi osiągnięcie tego są: gra Augmented Reality, 
interaktywne dydaktyki oraz elementy profilaktyki.

117



Jak rekrutować nauczycieli do warsztatów IDentifEYE?
Sztuczki i kruczki w zarządzaniu rekrutacją.

1. Przygotuj plan pracy, który pomoże ci w zarządzaniu bieżącymi zadaniami. 
Rekrutacja  powinna  rozpocząć  się  przynajmniej  3  miesiące  przed  realizacją  warsztatów.  Oto
przykładowy plan pracy:

Kiedy? Co? Zadania Materiał
y

Osoba
odpowiedzialna

Terminy

Październik 2014
Listopad 2014
Grudzień 2014
Styczeń 2015
Luty 2015...

2. Zacznij od stworzenia bazy szkół. 
To będzie twoje najważniejsze narzędzie w zarządzaniu bieżącymi zadaniami. Stwórz plik Excel z
informacjami na temat szkół w twojej okolicy, które chcesz rekrutować. Przygotuj osobne karty dla
dwóch grup nauczycieli  (uczących 8-11-latków oraz 12-14-latków). Umieść w nich informacje na
temat:
- nazwy szkoły
- informacji kontaktowych (adres, telefon, strona www, e-mail)
- nazwiska dyrektora placówki (bardzo ważne)

WSKAZÓWKA: Zacznij od szkół, które już współpracują z twoją instytucją. Pomyśl o konkretnych
nauczycielach lub członkach rady, których znasz osobiście i którzy mogą służyć pomocą w procesie
rekrutacyjnym.

WSKAZÓWKA  2: Pamiętaj  że  potrzebujesz  przynajmniej  8  nauczycieli  w  grupie.  Z  naszych
doświadczeń najlepiej mieć po 2-4 nauczycieli z jednej szkoły. Upewnij się by mieć 2 dodatkowe
szkoły do każdej z grup, jako zapas, w przypadku gdy ktoś się wycofa w ostatnim momencie.

3. Przygotuj niezbędne dokumenty. 

Zanim zaczniesz dzwonić do szkół, przygotuj dokumenty z informacją na temat “produktu, który
chcesz sprzedać”. Podczas spotkań dyrektorzy będą zadawać ci wiele pytań, zatem wyprzedź je.
Przygotuj: 
-  dokument z informacją o projekcie (wspomnij  o głównych celach I  idei  projektu,  wspomnij  o
partnerach międzynarodowych I źródle dofinansowania, zapisz swoje nazwisko i dane kontaktowe)
- oficjalne zaproszenie do projektu zaadresowane do przedstawicieli danej szkoły
- wstępną deklarację uczestnictwa dla nauczycieli (wzór)
- plakat/ulotkę projektu

118



4. Czas dzwonić! 

Wysyłanie  e-maili  do  szkół  z  informacją  na  temat  warsztatów  jest  dobre,  ale  z  naszego
doświadczenia wiemy, że nie przynosi takich efektów jak bezpośredni kontakt. Gdy dzwonisz do
szkoły, którą chcesz rekrutować, poproś sekretarkę o połączenie bezpośrednio z dyrekcją. Jeśli nie
są dostępni w danym momencie, zostaw wiadomość, ale zadzwoń ponownie. Kiedy rozmawiasz z
dyrektorem, nie marnuj czasu na wyjaśnianie całej idei projektu. Wspomnij  o celach I  dlaczego
project jest taki ważny. Powiedz dyrektorowi, że jego szkoła została wytypowana spośród wielu
innych szkół,  aby wziąć  udział  w projekcie I  poproś  o spotkanie,  aby omówić szczegóły.  W ten
sposób dyrektorzy będą chcieli usłyszeć od ciebie więcej. Pozostaw ich z uczuciem, że są dla ciebie
ważni I wyjątkowi. 

WSKAZÓWKA: Pamiętaj,  że  dyrektorzy  to  także  ludzie.  Prawdopodobnie  są  zajęci  własnymi
problemami, więc możesz natknąć się na ich brak czasu lub zainteresowania. Czasami mogą być
nawet zdenerwowani, że „kolejna osoba zawraca im głowę jakimiś projektami, jakby nie mieli nic
lepszego do roboty”. Miej to na uwadze i przygotuj się na takie sytuacje. Zawsze bądź spokojny i
miły. Powiedz im, że rozumiesz ich sytuację.

 WSKAZÓWKA 2: Święta narodowe, szkolne wydarzenia, wycieczki I wakacje… Wiele rzeczy może
pojawić się na przeszkodzie, dlatego planuj swoje spotkania przynajmniej kilka dni wcześniej.

5. Podczas spotkania. 

Spotkania z dyrektorami to najważniejsza część procesu rekrutacji. Nie powinny one trwać dłużej
niż 15 minut. To dużo czasu, aby omówić szczegóły dotyczące warsztatów: jaki jest ich główny cel,
w  jaki  sposób  będą  przebiegały,  kto  będzie  je  prowadził,  jakie  mają  przynieść  efekty,  jakie
umiejętności  nabędą  nauczyciele,  kiedy  się  rozpoczną  warsztaty  i  jaki  długo  będą  trwać,  itp.
Spotkanie z dyrekcją są najważniejszą częścią procesu rekrutacji. To także moment, aby „przejść do
interesów”. Jakie są twoje oczekiwania? Oczywiście rekrutacja nauczycieli do warsztatów. Powiedz
dyrektorowi,  ilu konkretnie i  jaki  jest  termin nadsyłania zgłoszeń.  Pamiętaj,  że nie ma żadnych
wymagań odnośnie wykładanego przez nauczyciela przedmiotu – jedyny warunek to taki, że nie
mogą to być pedagodzy szkolni.  Miej  przy sobie wcześniej  przygotowane dokumenty.  Wręcz je
dyrektorom. Powtórz swoje nazwisko i jak się z tobą skontaktować. Zapewnij ich, że jesteś do ich
dyspozycji, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

WSKAZÓWKA: Pierwsze  wrażenie  jest  najważniejsze,  więc  bądź  przygotowany.  Ubierz  się
odpowiednio i  dużo uśmiechaj!  Mały komplement nikomu jeszcze  nie zaszkodził,  więc  podczas
wizyty w szkole pogratuluj  dyrekcji  ich jej ostatnich dokonań (szkoły lubią się chwalić, więc nie
będziesz  mieć  kłopotu z  odnalezieniem informacji  na  ten temat  –  strony internetowe szkół  są
zazwyczaj  wypełnione po brzegi  informacjami na temat odnoszących sukcesy uczniów i  swoich
najlepszych projektów). 

6. Po spotkaniu. 

Wyślij  e-mail do dyrektorów, aby przypomnieć im o sobie. Podziękuj im za spotkanie. Mimo że
wręczyłeś  im  wszelkie  dokumenty  związane  z  projektem,  dołącz  je  ponownie  do  wiadomości.
Przypomnij dyrektorom o terminie aplikowania. Nie zapomnij dołączyć formularzy rekrutacyjnych
oraz  wstępnych  deklaracji  uczestnictwa.  Pozostań  w  kontakcie  ze  szkołami.  Wyślij  również
przypomnienie na tydzień przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.
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7. Przygotuj bazę kontaktową nauczycieli.

Zorganizuj bazę danych rekrutowanych nauczycieli. Stwórz nowy plik Excel lub dodaj nowe karty do
poprzedniego. Przygotuj 2 karty dla każdej grupy wiekowej. Umieść w nich informacje na temat:
- nazwiska nauczyciela
- szkoły, którą reprezentują
- e-mail I numer telefonu
- wykładanego przedmiotu

Od  tego  momentu  będziesz  kontaktować  się  z  nauczycielami  bezpośrednio,  nie  przez  szkoły.
Dyrektorzy  dali  ci  to,  czego  chciałeś,  więc  nie  musisz  zawracać  już  im  głowy.  W  momencie
zakończenia rekrutacji powinieneś mieć pełną listę minimum 16 nauczycieli (po 8 w każdej z grup).
Wyślij im e-maila i pogratuluj zakwalifikowania się do warsztatów. Wytłumacz raz jeszcze cele i ideę
projektu. Stwórz listę nauczycieli w oparciu o grupy wiekowe (szkoły podstawowe i gimnazjum).
Dołącz do e-maila wcześniej przygotowane dokumenty. Napisz, gdzie odbędą się warsztaty i jak
trafić na miejsce. 

WSKAZÓWKA: Z  naszego  doświadczenia  wiemy,  że  dobrze  jest  przygotować  pewnego  rodzaju
spotkanie organizacyjne. Proste 1-2-godzinne spotkanie, podczas którego wszyscy mogą się poznać
i  zadać  dodatkowe  pytania  (a  także  donieść  brakujące  deklaracje  wstępne).  Jeśli  czujesz,  że
potrzebne  będzie  ci  podobne  spotkanie,  wyślij  do  nauczycieli  e-mail  z  informacją  na  temat
spotkania. I przypomnienie na dzień przed spotkaniem! :) 

8. Spotkanie organizacyjne.

Podczas  spotkania  wszyscy  będą  mieli  okazję  poznać  się  bliżej.  Prowadzący  mogą  poznać
nauczycieli,  a  nauczyciele  prowadzących  oraz  pozostałych  nauczycieli.  To  dobra  okazja  do
zintegrowania grupy I  opowiedzenia więcej  o projekcie.  To także dobry moment do zadawania
pytań i  załatwienia spraw formalnych jak zebranie brakujących deklaracji  wstępnych czy innych
dokumentów  potrzebnych  od  nauczycieli  (jak  na  przykład  pozwolenie  na  wykorzystanie
wizerunku). Spotkanie organizacyjne nie powinno trwać dłużej niż 1-2 godziny i odbyć się około 2
tygodni przed warsztatami. Co należy przygotować na spotkanie? 
- listę obecności
- formularze do wypełnienia przez nauczycieli (deklaracje wstępne, o ile wciąż jakichś brakuje :))
-  informatory  projektowy  z:  informacją  o  projekcie,  informacją  o  twojej  organizacji,  program
warsztatów ze szczegółowym harmonogramem, długopis I bloczki firmowe) 
Po  spotkaniu  wyślij   nauczycielom  e-mail  z  krótkim  podsumowaniem.  Dołącz  do  wiadomości
formularze,  które  powinni  podpisać  i  przynieść  na  warsztaty  (pozwolenie  na  wykorzystanie
wizerunku). Raz jeszcze dołącz harmonogram warsztatów. Przypomnij o czasie i miejscu spotkania.
Wyślij również przypomnienie na dzień przed rozpoczęciem warsztatów. :) 

9. Warsztaty.

Mimo że  wygląda na to już  dawno wygląda,  to jednak proces rekrutacyjny jeszcze  nie dobiegł
końca.  Warsztaty  będą  przygotowane  i  poprowadzone  przez  prowadzących,  jednak  ty  również
powinieneś  tam  być,  aby  pomóc  w  rozwiązaniu  potencjalnych  (na  przykład  technicznych)
problemów. Co należy przygotować na warsztaty? 
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- listę obecności dla każdej z grup
- informatory projektowe z materiałami szkoleniowymi
- certyfikaty
Pozostań  w  kontakcie  z  nauczycielami.  Po  zakończeniu  warsztatów  wyślij  im  e-maila  z
podsumowaniem. Pogratuluj im ukończenia warsztatów. Wyślij im dodatkowe materiały, których
mogą potrzebować (niektóre z formalności mogą wyjść po drodze, dlatego ważne jest, abyś był
obecny podczas warsztatów). Podziękuj nauczycielom i życz im powodzenia w przyszłości. :) 

BONUS
Wskazówki, jak zachęcić dyrektorów do oddelegowania nauczycieli na warsztaty. 

Podczas procesu rekrutacyjnego możesz spotkać się z, powiedzmy “trudnymi” dyrektorami. Mogą
oni być zmęczeni, znudzeni, nawet wybredni. Będą próbować wykręcić się od spotkania z tobą,
mówiąc, że nie mają czasu, itp. Jak zatem poprowadzić rozmowę telefoniczną z dyrektorem, kiedy
masz  zaledwie  kilka minut,  aby “sprzedać  produkt”?  Poniżej  kilka słów-kluczy i  wyrażeń,  które
zebrałam podczas swojej pracy jako rekruter. Możesz wykorzystać je do dyrektorów do projektu.
Pamiętaj: one nie muszą do końca zgadzać się z prawdą! :) 

Słowa-klucze i wyrażenia 
- Państwa szkoła została wybrana spośród (na przykład) 5 szkół w regionie do wzięcia udziału w
projekcie ze względu na Państwa osiągnięcia (wymień osiągnięcia)
- prestiżowy projekt, pierwszy project na takim poziomie w regionie
- wymiar międzynarodowy (partnerzy z 5 krajów – możesz wymienić wszystkich)
- transfer innowacji 
- project pilotażowy o wielkiej wadze
- bezpłatne warsztaty
- certyfikat uczestnictwa
- nowe technologie (wspomnij o grze)
- aktualny temat, interesujący I rozwojowy dla nauczycieli
- wymiar europejski
- szeroka promocja (publikacja po projektowa, video promocyjne, itp.).
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PYTANIA DIAGNOSTYCZNE

1. W interaktywnej dydaktyce zabronione jest poprawianie uczniów.
A. TAK
B. NIE
Poprawna odpowiedź: B (Nie). Nauczyciele jako prowadzący zajęcia mogą poprawiać uczniów, ale 
jako trenerzy, a nie osoba oceniająca.

2. Prowadzący może zaprosić do klasy rodziców lub przedstawicieli policji.
A. TAK
B. NIE
Poprawna odpowiedź: A (Tak). Włączanie środowiska uczniów poza środowisko szkolne jest 
ważnym narzędziem profilaktycznym.

3. W interaktywnej dydaktyce nauczyciel wyzbywa się swojego prawa do prywatności. 
A. TAK
B. NIE
Poprawna odpowiedź: B (Nie). Poprzez akceptację roli prowadzącego, nauczyciel w dalszym ciągu 
musi ustalić jasne granice, co można zaobserwować w profilaktyce i dobrych praktykach.
Jedną z granic jest ustalenie, w jakim stopniu nauczyciele chcą rozmawiać o sprawach prywatnych. 

4. Tożsamości są różne offline i online.
A. TAK
B. NIE
Poprawna odpowiedź: B (Nie).  Konteksty online są inne, a życie online bardzo wpływa zarówno na 
własną tożsamość, jak i koncept tożsamości, ale zarówno tożsamość online, jak i offline 
odpowiadają na pytanie: “Kim jestem?”

5. [12-14] Tradycja, według Baumana, to efektywna strategia przetrwania “płynnego życia”. 
A. TAK
B. NIE
Poprawna odpowiedź: B (Nie).  Przywiązanie do tradycji jest logiczną reakcją na szybkie zmiany i 
szybką globalizację, ale to nie chroni nas przed ekstremalnymi czasami konsumpcyjnymi, w jakich 
żyjemy. Tylko uczenie się i zdobywanie umiejętności, które pomagają nam być obywatelami i radzić 
sobie z byciem innym, może nam pomóc zachować odrobinę samostanowienia.

6. Uczniowie, który radzą sobie w tradycyjnej szkole, poradzą sobie dobrze także w prawdziwym 
życiu. 
A. TAK
B. NIE
Poprawna odpowiedź: B (Nie).  [8-11] Uczniowie, którzy nigdy nie popełniają błędów są skłonni 
przypisywać sukcesy swoim atrybutom. W wyniku tego, że są mniej otwarty na uczenie się i 
sprzężenia. [12-14] Umiejętności potrzebne, aby odnieść sukces w tradycyjnej klasie różnią się od 
umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w 21. wieku. Na przykład adaptacja przez ciągłą 
re-definicję własnej tożsamości nie jest umiejętnością, prowadzącą do sukcesu w klasie, ale 
zestawem umiejętności, które bardzo przydatnym w prawdziwym życiu.

122



7. [8-11] Jeśli student jest "stałe uczący się" nauczyciel musi interweniować. 
A. TAK
B. NIE
Poprawna odpowiedź: A (Tak).  “Stali uczący się” mają problem w adaptacji, uczeniu się i 
przyjmowaniu konstruktywnej krytyki. To utrudnia ich rozwój. 

8. In W interpretacji Goffmana – czy możliwym jest bycie sobą z kimś? 
A. TAK
B. NIE
Poprawna odpowiedź: B (Nie).  Według Goffmana zawsze gramy rolę. 

9. [12-14] Czy jest sens, aby tworzyć nowy program nauczania w szkole w oparciu o wcześniej 
definiowane umiejętności w 21. wieku? 
A. TAK
B. NIE
Poprawna odpowiedź: B (Nie).  Niestety, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakich dokładnie 
umiejętności możemy potrzebować w najbliższej przyszłości. Co możemy zrobić, to przedstawić 
umiejętności, aby dowiedzieć się, jak się uczyć i umiejętności, które pozwalają nam radzić sobie z 
innością – jest to jednak dalekie od tworzenia nowego określonego programu nauczania.

10. Ocenianie jest szkodliwe.
A. TAK
B. NIE
Poprawna odpowiedź: A (Tak). Ocenianie jako takie skupia się na mocowaniu wyniku w określonym
czasie. Mniej ważne jest, aby zapewnić wgląd do pracy uczniów, jak poprawić elementy, których tak
naprawdę jeszcze nie opanowali. Nawet gdy wspomniany wgląd jest obecny, nie jest on brany przez
uczniów na poważnie, ponieważ ocena determinuje temat lekcji, a poprawianie elementów nie 
prowadzi do lepszej oceny.
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JAK GRAĆ W GRĘ AR
Grupa wiekowa: 8-11

Szybkie podsumowanie 

 Do grania w grę AR potrzebujesz komputer z dostępem do internetu oraz z kamerą internetową 
(wbudowaną lub zewnętrzną)

 Gra wymaga stałego dostępu do internetu podczas samego grania, więc najlepiej korzystać z 
połączenia sieciowego.

 Dobrze jest grając w grę mieć jednolite tło za plecami. Kolor tła powinien znacznie różnić się od 
koloru skóry. 

 Przed rozpoczęciem gry, należy ją skalibrować. Kalibrację robimy pod adresem 
http://identifeye.ezzev.eu/?debug 

 Grę można znaleźć pod adresem http://identifeye.ezzev.eu/ - wersje ENG, GR, PL, NL oraz wersje ES,
LT http://identifeye2.ezzev.eu 

 Gdy pojawi się okno startowe gry, klikamy na polską flagę znajdującą się w lewym rogu nad 
formularzem danych osobowych.

 Teraz możemy zacząć grę.
 Możemy wypełnić formularz danych osobowych gracza, aczkolwiek nie jest to konieczne by zacząć 

grę.
 By zacząć grę klikamy "Start"
 Po otwarciu się okna, na którym będzie widać widok z naszej kamery, w pasku narzędziowym u góry,

nad widokiem z kamery, będą się wyświetlać instrukcje oraz kolejne pytania i warianty odpowiedzi.
 Należy kliknąć na obraz markerów znajdujących się po prawej stronie. Po kliknięciu otworzy się plik 

PDF który należy wydrukować (jedna strona A4). Po wydrukowaniu markerów należy je wyciąć tak, 
by mieć 4 osobne markery przygotowane do gry. 

 Zgodnie z wyświetloną instrukcją, proszę pokazać marker A do kamery.
 U góry, w pasku narzędzi zostaną wyświetlone pytania. Po wybraniu odpowiedzi pokazujemy 

odpowiedni marker do kamery (A dla odpowiedzi A, B dla odpowiedzi B itd.)
 W oknie obok widoku z kamery znajduje się przycisk "Zamknij". Naciśnięcie jego powoduje powrót 

do głównej strony gry z formularzem.
 Marker pokazujemy przed kamerą krótko, do pojawienia się następnego pytania w pasku narzędzi. 

Zbyt długie pokazywanie markera przed kamerą może spowodować seryjne udzielenie tej samej 
odpowiedzi na kolejne pytania.

 Po wybraniu odpowiedzi na ekranie pojawi się wybrana odpowiedź na to pytanie w formie 
graficznej reprezentacji (augmentacja)

 Po odpowiedzeniu na wszystkie pytania, obok  przycisku "Zamknij" pojawi się przycisk "Zakończ". 
Klikamy na niego by zakończyć grę.

 Po zakończeniu gry pojawi się podsumowanie gry w formie wypisanych pytań i udzielonych 
odpowiedzi oraz zdjęcie z widoku z kamery ze wszystkimi odpowiedziami w formie graficznej. 
Pytania z odpowiedziami oraz zdjęcie można pobrać i zapisać na komputerze klikając odpowiednio 
"Pobierz wyniki" oraz "Pobierz zdjęcie".

 By zakończyć grę klikamy "Zamknij".
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Scenariusz
Pyt. Marker A Augmentacja Marker B Augmentacja Marker C Augmentacja Marker D Augmentacja
0A [Ekran 

początkowy:] 
Przed startem 
gry, proszę 
wypełnić 
formularz:
- Imię i nazwisko
- Wiek
- Miejscowość
- Szkoła

Otwiera się nowa 
strona. W oknie 
widać samego 
siebie. Na górze 
strony przewija 
się pasek. W nim 
pojawiają się 
dane, które 
zostały 
wprowadzone 
podczas 
wypełniania 
formularza. Jeżeli 
nie wprowadzono
danych, widać: * 
* * *

0B Kliknij na obraz z 
literami A do D. 
PDF będzie 
pojawić się. W 
PDFie będą 4 
markery. Drukuj 
te 4 markery – 
one będą 
potrzebne aby 
odpowiadać na 
pytania. Teraz 
pokaż marker A 
do kamery.

[POKAŻ] Zaczniemy – 
powodzenia!

1 Czy jesteś 
chłopcem czy 
dziewczyną? 

Chłopiec Pojawia się 
korona w kolorze 
khaki na głowie 
gracza. W ramce 
obok pojawia się 
pomocnik, w 
postaci chłopaka

Dziewczy-
na

Pojawia się 
korona w 
kolorze 
fioletowym na 
głowie gracza. 
W ramce obok 
pojawia się 
pomocnik, w 
postaci 
dziewczyny

To cię nie 
obchodzi 

Pojawia się 
korona w kolorze
złotym na głowie
gracza. W ramce 
obok pojawia się
pomocnik, w 
postaci chłopaka
lub dziewczyny

2 Czy chcesz sobie 
zrobić zdjęcie?

Tak Robione jest 
zdjęcie graczowi 
oraz jest 
wykorzystane 
jako augmentacja
w grze – po lewej 
i po prawej 
stronie twarzy 
gracza,  a tekst w 
pasku staje się 
większy

Nie Dwa znaki 
“zakaz 
fotografowania
” pojawiają się 
po lewej i po 
prawej stronie 
twarzy gracza.

3 Jestem twoim 
pomocnikiem. 
Witam! Chcę cię 
lepiej poznać 
więc zadam ci 
kilka pytań. Nie 
ma złych 
odpowiedzi - nie 
martw się. Czy 
możesz mi 
powiedzieć co ty 
naprawdę 
lubisz?

Gadżety Zdjęcia/znaki z 
pytania drugiego 
są wyświetlane 
na 
augmentacjach w
postaci tabletów/
iPadów

Zwierzęta Zdjęcia/znaki z 
pytania 
drugiego są 
wyświetlane na 
augmentacjach 
w postaci 
szczeniaczków

Muzykę Zdjęcia/znaki z 
pytania drugiego
są wyświetlane 
na 
augmentacjach 
w postaci nut 

Futbol Zdjęcia/znaki z 
pytania 
drugiego są 
wyświetlane na 
augmentacjach 
w postaci piłek

4 Jak można cię 
opisać?

Modny Do korony 
dodany jest 
smartfon

Zrelaksowa
-ny

Do korony 
dodane są 
tenisówki

Cool Do korony 
dodane są 
okulary 
przeciwsłoneczn
e – nie 
zakrywają oczu 

Wysporto
-wany

Do korony 
dodana jest 
czapka z 
daszkiem 

5 Kiedy 
rejestrujesz się 
na stronę, jak 
właśnie zrobiłeś, 
dlaczego dajesz 
informację o 
sobie?

Nie daję Na pasku pojawia
się tekst „To jest 
moja tajemnica”

Bo chcę 
wejść

Na pasku 
pojawia się 
tekst „Proszę 
wpuść mnie”

Każdy to 
zrobi

Na pasku 
pojawia się tekst
„Cześć 
przyjaciele”

No i co? Na pasku 
pojawia się tekst
„Nie mam nic 
do ukrycia”
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6 Czy normalnie 
wypełniasz 
wszystkie pola 
rejestracji, nawet
te, które nie są 
obowiązkowe?

Tak Korona zmienia 
kolor na 
śnieżnobiały, 
napis na pasku 
staje się większy

Nie Przelatuje kurz, 
czcionka na 
pasku staje się 
mniejsza

Czasem Korona zmienia 
kolor na szary

7 Dowiemy się czy 
wiesz co jest 
grane. Co 
myślisz, że 
znaczy: "Zasady 
korzystania"?

Zawsze 
kliknę tak

Przelatuje 
jastrząb, który 
zostawia swoje 
ekskrementy u 
dołu widoku z 
kamery. 
Augmentacja nie 
podąża za głową 
gracza. Jastrząb 
znika, 
ekskrementy 
zostają

Tam 
znajdują 
się reguły 
strony

Przelatuje 
jastrząb, 
upuszcza jajo 
które pojawia 
się w koronie. 
Jastrząb znika, 
jajko zostaje

Nie wiem Przelatuje 
jastrząb, który 
zostawia swoje 
ekskrementy u 
dołu widoku z 
kamery. 
Augmentacja nie
podąża za głową 
gracza. Jastrząb 
znika, 
ekskrementy 
zostają

8 Wyobraź sobie, 
że kolega 
opublikował 
twoje zdjęcie 
sprzed pięciu lat 
na swoim 
profilu. Co o tym 
sądzisz?

Lubię to Pojawia się 
przycisk z 
uśmiechniętą 
buźką, tekst na 
pasku staje się 
większy

Nie lubię 
tego

Pojawia się 
przycisk z 
uśmiechniętą 
buźką, tekst na 
pasku staje się 
większy

9 Teraz jest czas 
dla akcji. Teraz 
możesz zmienić 
tożsamość 
innego gracza. 
Co chcesz 
dodać?

Znaczek z
mądralą

W pasku pojawia 
się informacja że 
ktoś próbował 
zmienić 
tożsamość 
dziecka – do 
korony zostaje 
dodany przycisk 
ze znaczkiem 
mądrali

Znaczek ze 
znakiem 
"pokój"

W pasku 
pojawia się 
informacja że 
ktoś próbował 
zmienić 
tożsamość 
dziecka – do 
korony zostaje 
dodany przycisk
ze znaczkiem 
„pokój”

Znaczek z 
kozakiem

W pasku pojawia
się informacja że
ktoś próbował 
zmienić 
tożsamość 
dziecka – do 
korony zostaje 
dodany przycisk 
z groźnie 
wyglądającą 
buźką z 
wystającym 
językiem

Nic Pojawia się 
kurz/ nic się nie 
dzieje 

10 Ciekawe czy 
akceptujesz 
przyjaźń i czaty z 
ludźmi, których 
nie znasz w 
rzeczywistości?

Tak Dodane zostają 4 
przyciski, lekko 
rozmyte, z (2) 
przyjaznymi i (2) 
strasznymi 
nieznajomymi

Nie Dodane zostają 
4 przyciski,  (2) 
białe oraz (2) 
lekko rozmyte: 
(1) z przyjaznym
i (1) z strasznym
nieznajomym 

Tylko gdy 
są mili

Dodane zostają 
4 przyciski, lekko
rozmyte, z (2) 
przyjaznymi i (2) 
strasznymi 
nieznajomymi

Tylko gdy 
są przyja-
ciółmi 
przyjaciół

Dodane zostają 
4 przyciski, lekko
rozmyte, z (2) 
przyjaznymi i (2)
strasznymi 
nieznajomymi

11 Jeżeli ktoś, 
którego nie znasz
w rzeczywistości,
chce być twoim 
przyjacielem, co 
robisz przed 
akceptacją?

Dowiem 
się czy 
mamy 
podo-
bnych 
przyjaciół

Przyciski z 
nieznajomymi, 
dodane w 
pytaniu 10 
zostają 
podmienione 
przez podobne 
przyciski, ale 
bardziej wyraźne

Pytam 
przyjaciół

Przyciski z 
nieznajomymi, 
dodane w 
pytaniu 10 
zostają 
podmienione 
przez podobne 
przyciski, ale 
bardziej 
wyraźne

Po prostu 
akceptuję

Przyciski z 
nieznajomymi, 
dodane w 
pytaniu 10 
zostają 
podmienione 
przez podobne 
przyciski, ale 
bardziej rozmyte

Nie 
akceptuję

Pojawia się 
kurz/ nic się nie 
dzieje 

12 Rozumiem. A czy
podzielisz się 
swoimi danymi 
kontaktowymi 
jak swój numer 
komórkowy ze 
wszystkimi 
przyjaciółmi?

Tak Wszystkie 4 
przyciski dodane 
w pytaniu 10 
zaczynają wysyłać
wizualne 
wiadomości

Nie Pojawia się 
kurz/ nic się nie 
dzieje 

13 Czy uważasz, że 
jest ważne, że 
twoi przyjaciele 
wyglądają na 
swoich zdjęciach 
profilowych tak 
jak w 
rzeczywistości?

Nie Wszystkie 4 
przyciski dodane 
w pytaniu 10 
zmieniają się w 
zapętlony pokaz 
slajdów 
przypadkowych 
obrazów 

Tak Wszystkie 4 
przyciski 
dodane w 
pytaniu 10 
zmieniają się w 
zapętlony pokaz
slajdów 
przypadkowych 
obrazów 

14 Teraz kilka pytań 
o przyjaźń. 
Wyobraź sobie, 
że pojawiają się 
w szkole nowi 
uczniowie. 
Mówisz do nich 
przyjacielu gdy...

Lubimy to
samo 

Do twarzy gracza 
zostają dodane 
usta

Znam ich Do twarzy 
gracza zostaje 
dodany mózg

Są mili Do twarzy gracza
zostaje dodany 
nos

Mamy 
podo-
bnych 
przyja-ciół

Do twarzy 
gracza zostają 
dodane uszy
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15 Kiedy uważasz 
sobie 
przyjacielem 
kogoś kogo znasz
tylko online? 
Gdy…

Akceptuję
go/ją 

Następuje 
tymczasowy 
deszcz gołębi w 
tle

Mamy 
podobnych
przyjaciół 

Następuje 
tymczasowy 
deszcz delfinów
w tle

Lubimy to
samo

Następuje 
tymczasowy 
deszcz kotów w 
tle

Są mili Następuje 
tymczasowy 
deszcz psów w 
tle

16 Czy myślisz, że 
możesz zakochać
się w kimś, 
którego/którą 
tylko znasz 
online?

Tak Wokół korony 
zaczynają latać 
amorki

Nie Wokół korony 
zaczynają latać 
misie koala

Może Wokół korony 
zaczynają latać 
balony

17 Jak mówisz do 
kogoś w szkole, 
że go/ją lubisz?

Przez 
pośredni-
ka

Korona zmienia 
się w koronę w 
papugi wzór

Spróbuję 
wyróżnić 
się  

Korona zmienia 
się w koronę w 
tygrysi wzór

Wprost 
mówię 

Korona zmienia 
się w koronę w 
wzór w 
serduszka

Nie 
mówię

Korona zmienia 
się w koronę w 
kolorze szarym

18 Jak mówisz do 
kogoś online, że 
go/ją lubisz?

Przez 
pośredni-
ka

Następuje 
tymczasowy 
deszcz znaczków 
w papugi wzór w 
tle

Spróbuję 
wyróżnić 
się  

Następuje 
tymczasowy 
deszcz 
znaczków w 
tygrysi wzór w 
tle

Wprost 
mówię

Następuje 
tymczasowy 
deszcz znaczków
w wzór w 
serduszka w tle

Nie 
mówię

Następuje 
tymczasowy 
deszcz szarych 
znaczków w tle

19 Prawie gotowe. 
Czy skończysz 
przyjaźń online 
gdy okazuje się, 
że ktoś kłamał 
np. o swoim 
wieku?

Tak Połowa z 
przycisków z 
pokazem slajdów 
(pytanie 13) 
dostaje 
dodatkowy X na 
nich. Dalej 
wysyłają 
wiadomości

Nie Pojawia się 
kurz/ nic się nie 
dzieje 

20 Ostatnie pytanie.
Czy chcesz 
zabierać swoje 
dane i wyczyścić 
swój wizerunek?

Tak Połowa korony 
staje się czarna, 
połowa 
augmentacji 
dodanych w 
pytaniu 2 zostaje 
zaczerniona, 
przyciski z pytania
13 zostają w 
połowie 
zaczernione – 
niezależnie czy 
zostały 
zakreślone w 
pytaniu 19 czy też
nie

Nie Pojawia się 
kurz/ nic się nie 
dzieje 

Objaśnienie Augmentacji

Pyt. Temat Augmentacje – opis Objaśnienie

0 Udostępnianie 
charakterystyk

Pasek informacyjny będzie 
wyświetlał umieszczane dane. 
Pasek informacyjny to pole w 
którym tekst przepływa z prawej 
do lewej. Wyobraź sobie CNN. 
Informacje nie są przechowywane
w żaden inny sposób, są tam tylko
dostępne podczas sesji. Jeżeli 
ponownie rozpoczniesz grę – 
znikną.

Identyfikatory to charakterystyki które pomagają cię
zidentyfikować, jak imię i nazwisko, wiek, miasto 
zamieszkania oraz szkoła. Poprzez udostępnianie 
tych danych istnieje duże zagrożenie, że będą 
widoczne również dla innych. Pasek informacyjny 
prezentuje podczas gry informacje, które 
udostępniasz.
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1 Udostępnianie 
charakterystyk

Chłopcy (A) otrzymują koronę w 
kolorze khaki oraz męskiego 
pomocnika. Dziewczyny (B) 
otrzymują różową koronę oraz 
damskiego pomocnika. Opcja C 
pozostawia gracza ze złotą koroną
oraz przypadkowym 
pomocnikiem.

Interpretowanie informacji często równe jest 
stereotypowaniu: uprzedzenia są potwierdzane. Te 
augmentacje są tego przykładem. Chłopcy 
stereotypowo są twardzi, dlatego otrzymują koronę 
w kolorze khaki, mającą kojarzyć się z wojskiem. 
Dziewczyny stereotypowo są słodkie, dlatego 
otrzymują słodki, różowy kolor. Jeżeli nie wybierzesz
nie możesz być dokładnie profilowanym. Ale pewne 
informacje są zgadywane (męski lub damski 
pomocnik. Korona, razem ze zdjęciem robionym w 
pytaniu 2, będzie miejscem gdzie w grze będą 
dodawane elementy tożsamości.

2 Udostępnianie 
charakterystyk

Robione jest zdjęcie graczowi, 
oraz dodane podwójnie jako 
augmentacja w odpowiedzi (A). 
Dla odpowiedzi (B) dodawany jest
znak zakazu fotografowania – nie 
zrobiono zdjęcia.

Zdjęcia są kluczowym elementem profilowania. Dla 
wielu są na równi z informacjami biometrycznymi. 
Dodawane są dwa zdjęcia, by zilustrować że jeżeli 
masz zdjęcie online, będzie ono kopiowane. Nie 
mamy kontroli nad kopiami – co zostanie pokazane 
w pytaniu 20, odpowiedź A.

3 Udostępnianie 
charakterystyk

Do naszych zdjęć, z pytania 
drugiego, dodawane są symbole –
gadżety (A), zwierzęta (B), nuty 
(C) lub piłki (D).

Nasze „Lubię to: jest kluczowym narzędziem do 
profilowania naszych preferencji i rutyn. Są 
bezpośrednio połączone z naszą tożsamością, co jest
symbolizowane przez nasze zdjęcia.

4 Udostępnianie 
charakterystyk

Do korony zostaje dodany 
smartfon (A), tenisówki (B), 
okulary (C) lub czapka z daszkiem 
(D)

Interpretowanie stylu życia jest – podobnie jak 
nasze „Lubię to” - kluczowym instrumentem 
profilowania naszych preferencji i rutyn. Są 
bezpośrednio połączone z naszą tożsamością, co jest
symbolizowane przez koronę.

5 Stosunek 
względem stron

Do paska informacyjnego 
dodawany jest następujący tekst: 
A. To jest moja tajemnica 
B. Proszę wpuść mnie
C. Cześć przyjaciele 
D. Nie mam nic do ukrycia 

Te dodane teksty są parafrazami stosunku danej 
osoby względem strony. Są ważne podczas 
interpretowania działań tej osoby, dlatego są 
dodane do paska jako podstawowe dane. Do 
objaśnienia paska – spójrz na punkt 0.

6 Ilość 
udostępnianych 
informacji

A. Korona ma kolor lodu, czcionka
w pasku informacyjnym staje się 
większa
B. Opada kurz – nic się nie dzieje
C. Korona staje się szara

Kiedy udostępniamy dużo informacji, stajemy się 
bardziej widoczni – czcionka paska informacyjnego 
staje się większa – i bardziej zrozumiale – korona 
staje się lodowo biała (A). Jeżeli nie udostępniamy – 
nic się nie dzieje z naszą tożsamością – 
reprezentowane przez kurz przelatujący przez grę. 
Jeżeli czasami udostępniamy informacje, nasza 
korona staje się szara – jako symbol bycia między 
ekstremami.

7 Stosunek 
względem stron

A. Jastrząb przelatuje i zostawia 
ekskrementy na ekranie. Jastrząb 
znika, ekskrementy zostają
B. Jastrząb przelatuje, na koronie 
pojawia się jajko. Jastrząb znika, 
jajko zostaje
C. Jastrząb przelatuje i zostawia 
ekskrementy na ekranie. Jastrząb 
znika, ekskrementy zostają

Jastrząb symbolizuje dobry wzrok, widzenie 
wszystkiego wyraźnie. Masz dobry wzrok by 
przeczytać Regulamin Strony. Jeżeli tego nie robisz, 
pojawiają się ekskrementy.  Jeżeli go czytasz, 
pojawiają się nowe spostrzeżenia, symbolizowane 
jajkiem.
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8 Stosunek 
względem 
innych, inni 
dodają 
informacje

A. Zostaje dodany przycisk z 
uśmiechem, pasek informacyjny 
staje się większy
B. Zostaje dodany przycisk z 
uśmiechem, pasek informacyjny 
staje się większy

Jeżeli ktoś publikuje twoje zdjęcie, dla osób trzecich 
wygląda to, jakbyś się na to zgadzał i był z tego 
powodu zadowolonym. Jedynym wyjściem by 
zmienić to wrażenie jest przekonanie znajomych by 
usunęli zdjęcie, lub zmuszenie ich prawnie.

9 Stosunek 
względem 
innych, inni 
dodają 
informacje

Wyświetla się tekst, że ktoś 
zmienił twój profil:
A. Dodany jest przycisk z 
„mądralą”
B. Dodany jest przycisk ze 
znakiem  „pokój”
C. Dodany jest przycisk z 
„kozakiem”
D. Opada kurz – nic się nie dzieje

To, co dajesz, jest tym co otrzymujesz. Większość 
osób zareaguje w ten sam sposób, jak ty reagujesz 
na nich. Jeżeli coś im zrobisz, oni coś zrobią tobie. 
Niezależnie czy będziesz ognisty (C), stereotypowy 
(A), lub miły (B), inni prawdopodobnie zrobią to 
samo tobie.

10 Stosunek 
względem 
innych

A. Zostają dodane przyciski z 
rozmytymi zdjęciami miłych i 
strasznych nieznajomych
B. Zostają dodane białe przyciski 
oraz przyciski z rozmytymi 
zdjęciami miłych i strasznych 
nieznajomych
C. Zostają dodane przyciski z 
rozmytymi zdjęciami miłych i 
strasznych nieznajomych
D. Zostają dodane przyciski z 
rozmytymi zdjęciami miłych i 
strasznych nieznajomych

Jeżeli akceptujesz jako przyjaciół ludzi, których nie 
znasz, to tak naprawdę nie masz ich prawdziwego 
obrazu – reprezentowane przez rozmyte zdjęcia. Ci 
przyjaciele mogą się okazać mili lub straszni. 
Przyjaciele tobie znani są symbolizowani przez 
przyciski bez obrazów. Ale nawet twoi przyjaciele 
nie są tobie całkowicie znani. Mogą okazać się mili 
lub straszni (online).

11 Stosunek 
względem 
innych

A. Zdjęcia z pytania 10. stają się 
bardziej ostre
B. Zdjęcia z pytania 10. stają się 
bardziej ostre
C. Zdjęcia z pytania 10. stają się 
bardzo rozmyte
D. Opada kurz – nic się nie 
zmienia

Im bardziej sprawdzasz, tym otrzymasz bardziej 
ostry obraz innych, ale on nigdy nie będzie w 100% 
ostry. Ale jeżeli w ogóle nie sprawdzasz, wszystko 
staje się bardzo rozmyte.

12 Ilość 
udostępnianych 
informacji

A. Przyciski z pytania 10. 
zaczynają komunikować
B. Opada kurz – nic się nie 
zmienia

Jak tylko udostępniasz dane kontaktowe, ludzie 
mogą i zaczną się z tobą komunikować, co jest 
symbolizowane przez wirtualne wiadomości 
wysyłane przez przyciski. Będą wysyłać tobie 
informacje, nawet jak przestaniecie być 
przyjaciółmi, co będzie wyjaśnione w odpowiedzi A, 
pytania 18.

13 Stosunek 
względem 
innych

A. Zdjęcia na przyciskach z 
pytania 10. są zastąpione 
pokazem slajdów
B. Zdjęcia na przyciskach z pytania
10. są zastąpione pokazem 
slajdów

Czy tego chcesz czy nie, inni mogą i będą się 
reprezentować w dowolny sposób jaki chcą – 
poprzez zdjęcia profilowe lub jakiekolwiek obrazy. 
To samo dotyczy ciebie. Też możesz tak zrobić.
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14 Stosunek 
względem 
przyjaźni

A. Do twojej twarzy zostają 
dodane usta
B. Do twojej twarzy zostaje 
dodany mózg
C. Do twojej twarzy zostaje 
dodany nos
D. Do twojej twarzy zostają 
dodane uszy

Usta symbolizują to, o czym mówimy – mówimy o 
rzeczach, które lubimy. Mózg symbolizuje 
poznawanie; wiedzę. Nos symbolizuje intuicję – 
węszysz zaufanie (są mili) ale jest to nieuchwytne. 
Od przyjaciół dostajemy informacje o innych. Nasze 
uszy otrzymują te informacje.

15 Stosunek 
względem 
przyjaźni

A. Pojawia się tymczasowy deszcz 
gołębi
B. Pojawia się tymczasowy deszcz 
delfinów
C. Pojawia się tymczasowy deszcz 
kotów
E. Pojawia się tymczasowy deszcz 
psów

Gołębie zawsze latają razem, robią rzeczy 
zsynchronizowanie mimo że nie mają ze sobą wiele 
wspólnego. Wydają się akceptować cokolwiek się 
wydarzy i zawsze spokojnie i zaufaniem wracają w to
samo miejsce. Delfiny są symbolem towarzyskich 
zwierząt. Koty są niestałe, lubią robić tylko te rzeczy,
które lubią. Psy ufają tym, kto jest dla nich miły.

16 Stosunek do 
miłości

A. Dookoła korony zaczynają latać
amorki
B. Dookoła korony zaczynają latać 
misie koala
C. Dookoła korony zaczynają latać 
balony

Amorki to klasyczny symbol miłości i zakochiwania 
się. Misie koala to słodkie, leniwe zwierzęta, które 
nie chcą zbyt wiele. Balony mogą być powiązane z 
lekkością i tymczasowością.

17 Stosunek do 
miłości

A. Korona zmienia się w koronę z 
papuzim wzorem
B. Korona zmienia się w koronę z 
tygrysim wzorem
C. Korona zmienia się w koronę z 
wzorem w serduszka
D. Korona staje się szara

Papuga symbolizuje bycie pomiędzy – ktoś będzie 
powtarzał twoje słowa. Tygrys może być kojarzony z 
dzikością i imponowaniem. Po prostu im mówienie 
jest pokazywaniem swojego serca. Nie mówienie 
innym co czujesz, powoduje że ciężko cię 
interpretować – szara tożsamość.

18 Stosunek do 
miłości

Tymczasowy deszcz znaczków z:
A. Papuzim wzorem 
B. Tygrysim wzorem
C. Wzorem w serduszka
D. Szarym kolorem

Patrz punkt 17. 

19 Stosunek 
względem 
innych

A. Na połowie obrazów pokazu 
slajdów z pytania 13 pojawia się 
“X” 
B. Opada kurz – nic się nie 
zmienia

Zrywanie przyjaźni oznacza wykreślenie przyjaciół. 
Jednak dalej mogą tobie wysyłać wiadomości, jeżeli 
udostępniłeś im swoje dane kontaktowe (pytanie 
12, odpowiedź A).

20 Ilość 
udostępnianych 
informacji

A. Połowa korony zostaje 
zaczerniona, podobnie jak jedno 
twoje zdjęcie oraz połowa 
przycisków
B. Opada kurz – nic się nie 
zmienia 

Nawet jeżeli usuniesz z internetu udostępnione 
przez ciebie informacje, ważna część i tak w nim 
pozostanie, niezależnie od działań. Niezależnie od 
twojej woli, pozostawisz poważne ślady. Te 
informacje zaczęły żyć własnym życiem, bez ciebie.
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Wymagania

 Komputer z kamerą internetową (najlepiej pod systemem Windows, ponieważ 
instalacja MS Silverlight na komputera z z systemem MAC OS może być 
problematyczna)

 Przeglądarka z wtyczką MS Silverlight 5
 Procesor 2+ GHz  
 Pamięć 1+ GB RAM 
 Połączenie z internetem 
 Tablica multimedialna lub projektor z ekranem

Silverlight
Gra IDentifEYE została zbudowana jako aplikacja MS Silverlight. By móc zagrać w grę, 
użytkownik musi mieć zainstalowaną przeglądarkę, najlepiej z zainstalowaną najnowszą 
wersją wtyczki MS Silverlight. Zainstalowana wersja wtyczki musi wspierać przynajmniej 
wersję MS Silverlight 5.

Jeżeli posiadasz zainstalowaną wcześniej wersję MS Silverlight, proszę najpierw ją całkowicie 
odinstalować przed instalowaniem najnowszej wersji.

Wtyczki MS Silverlight są dostępne zarówno dla systemów Windows i MAC OS oraz dla 
większości przeglądarek. IDentifEYE nie wymaga konkretnej platformy lub konkretnej 
przeglądarki. Biorąc pod uwagę iż Silverlight jest produktem Microsoftu, najlepsze wyniki 
najprawdopodobniej będą uzyskiwane pod systemem Windows, używając np. przeglądarki 
Internet Explorer. Wersja Silverligh dla przeglądarki Internet Explorer posiada odpowiednie 
przyspieszenie sprzętowe by grafika gry odpowiednio działała.

Gra IDentifEYE była testowana zarówno na systemach Windows i MAC OS, używając 
przeglądarek takich jak Internet Explorer, Chrome, Firefox i Safari (tylko na systemie MAC OS).

Silverlight może być pobrany za darmo ze strony: 
http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx  Instrukcje jak 
instalować są podane na tej samej stronie. Po zainstalowaniu wtyczki, powinieneś być w 
stanie zacząć grać w grę IDentifEYE po odwiedzeniu adresu strony.

Użytkownicy MAC OS powinni całkowicie usunąć wcześniejsze wersje Silverlighta przed 
instalowaniem najnowszej wersji.

Kamera internetowa
Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, IDentifEYE nie ma specjalnych wymagań, jedynym jest 
posiadanie kamery internetowej. W dzisiejszych czasach większość kamer jest w 
rozdzielczości HD. Ze względu na wydajność aplikacji, IDentifEYE używa rozdzielczości 
320x240. Jeżeli kamera obsługuje taką rozdzielczość, będzie ona wystarczająca do gry.
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Procesor
Procesor (ang. CPU - central processing unit) to mózg komputera gdzie większość kalkulacji 
ma miejsce. Pod względem mocy obliczeniowej, procesor to najważniejszy element systemu 
komputerowego.

Teoretycznie, tam gdzie uda się uruchomić Silverlight, tam będzie działać IDentifEYE. 
Jednakże, główne funkcjonalności gry IDentifEYE są skupione wokół wykrywania twarzy, 
śledzenia twarzy, augmentacji oraz wykrywania markerów – które są bardzo wymagającymi 
operacjami pod względem obliczeniowym – wskazanym jest posiadanie silnego procesora. 
Moc procesora zależy od używanego systemu oraz jakie inne procesy działają w tym samym 
czasie na komputerze, więc ciężko wskazać co oznacza "silny" procesor.

Otrzymywaliśmy dobre wyniki z procesorami Intela, posiadające min. 2 Ghz. Posiadanie 
słabszego procesora spowoduje że jego użycie będzie szczytowe podczas grania w grę, więc 
chłodzenie będzie bardziej wymagające i uruchomią się jego wiatraki. Podczas testów, tylko 
podczas używania laptopa zasilanego procesorem Atom Intela, pojawiały się błędy w 
działaniu gry.

Pamięć RAM
Pamięć RAM (ang. random access memory) to typ pamięci komputerowej, która może być 
wykorzystywana losowo; czyli każdy bajt pamięci może być wykorzystany bez używania 
poprzedzających bajtów. Pamięć RAM jest najpopularniejszym typem pamięci spotykanym w 
komputerach i innych urządzeniach elektronicznych.

Biorąc pod uwagę pamięć RAM, gra IDentifEYE może być wymagające. Z powodu graficznej 
natury gry, wiele obrazów będzie przechowywane w pamięci w każdym momencie grania w 
grę. Podczas testów ustalono obniżony limit 1GB pamięci RAM. Proszę pamiętać, że inne 
procesy działające podczas gry, jak np. przeglądarka, będą korzystać z pamięci RAM, co może 
spowodować zwiększenie jej wykorzystania.

Nie posiadanie wystarczającej pamięci RAM podczas gry może spowodować, wymuszone 
przez system operacyjny, wizualne efekty uboczne – błędy w grze.

Osiąganie najlepszych wyników

Wykrywanie twarzy
Śledzenie twarzy w grze IDentifEYE oparte jest o wykrywanie koloru skóry. By osiągnąć 
najlepsze wyniki, postaraj się:

 Siedzieć zwróconym twarzą do kamery podczas grania w grę; 
 Siedzieć prosto przed kamerą, starając się umiejscowić swoją twarz centralnie w 

widoku kamery; 
 Siedzieć ok. 80 cm od kamery; 
 Unikać wielu twarzy i/lub innych części ciała (jak dłonie) w widoku z kamery; 
 Używać czystego, otaczającego światła, które: 

o nie rzuca cieni na twarz; 
o nie powoduje odbłysków na twarzy, w oczach lub okularach; 
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 Siedzieć mając za plecami tło nie będące w kolorach skóry. Niebieskie lub zielone tło 
działa najlepiej; 

Jeżeli podczas gry w grę augmentacje będą szaleć na ekranie lub zanikną całkowicie, jedną z 
przyczyn może być:

 Brak wystarczającego światła; 
 W widoku kamery znajdują się inne obiekty, które mogą być traktowane jako 

(potencjalne) twarze; 

Jeżeli podczas gry w grę augmentacje są wyświetlane na całym ekranie, prawdopodobnie 
siedzisz zbyt blisko kamery internetowej.

Proszę się upewnić, iż podczas pokazywania markerów do kamery, cały marker jest widoczny 
na ekranie. Proszę trzymać marker przed kamerą do momenty gdy pojawi się potwierdzenie 
iż marker został rozpoznany – zniknie pytanie, w prawym dolnym rogu pojawi się znak 
ładowania grafiki. Pokazywanie markera przez dłuższy czas może spowodować 
odpowiedzenie na kolejne pytania.

Dostrajanie wykrywania twarzy
By dostosować grę do swojego otoczenia, proszę wejść na stronę http://identifeye.ezzev.eu/?
debug . Proszę uruchomić grę, poprzez kliknięcie "Start", a następnie "OK" na ekranie, tak by 
było widać widok z kamery internetowej. W obszarze ekranu będzie widać, u dołu widoku z 
kamery, suwaki. To są suwaki umożliwiające dostosowanie gry do naszego otoczenia.

Teraz można dostosować, które kolory będą interpretowane jako kolory skóry. Działa to w 
oparciu o gamę kolorów YCbCr (http://en.wikipedia.org/wiki/YCbCr) – co jest domyślną gamą
kolorów w tego typu aplikacjach.

Na ekranie zobaczycie żółte obszary – to są wykryte kolory skóry. Na czerwono zobaczycie 
obszary, które gra uważa że jest waszą głową. Teraz można zmieniać ustawienia tych kolorów 
i obszarów tak, że tylko wasza głowa będzie wykrywana, i to wykrycie będzie stabilne – 
obszary nie będą zmieniać swojego rozmiaru i położenia. Zauważycie pewnie iż czerwone 
obszary mają pewne opóźnienie względem żółtych obszarów. To świadomy wybór. Dzięki 
temu augmentacje są bardziej stabilne.

Proszę upewnić się iż dostosowywanie wykrywania kolorów twarzy gry jest przeprowadzana 
na osobie która będzie grać w grę! 

Jeżeli już znajdziecie optymalne ustawienia, należy kliknąć "SAVE". Od tego momentu, 
ustawienia zostaną zapisane na tym konkretnym komputerze i będą działać w pełnej wersji 
gry. Jeżeli chcecie wrócić do ustawień domyślnych, należy kliknąć "DEFAULT" a następnie 
"SAVE".

Wykrywanie markerów
Markery, cztery, oznaczone A, B, C, D, będące odpowiedziami na zadane pytania, nie są 
wrażliwymi na otoczenie narzędziami i dlatego nie powinny powodować błędów podczas 
wykrywania. Jednak, by osiągnąć najlepsze wyniki, należy unikać:
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 Pokazywania do kamery kilku markerów w tym samym czasie;
 Pokazywanie markerów w taki sposób, iż palce zasłaniają krawędzie markera (czarna 

ramka jest częścią markera). 

Kiedy coś idzie nie tak

Ważne
Aplikacje Silverlight działają w tzw. sandbox. Oznacza to iż aplikacja Silverlight nie może 
spowodować zamknięcia przeglądarki oraz nie może dowolnie wykorzystywać zasoby 
znajdujące się na komputerze. Jeżeli okaże się iż pojawił się problem ze stabilnością 
przeglądarką, lub każdego innego programu lub dokumentu znajdującego się na komputerze 
użytkownika, gra IDentifEYE nie była tego przyczyną!

Rozwiązywanie problemów
Jeżeli użytkownik ma problemy z uruchomieniem lub rozpoczęciem gry, proszę wykonać 
następujące kroki:

 Upewnić się iż wtyczka Silverlight jest zainstalowana, poprzez np. odwiedzanie innych 
stron opartych o tą technologię lub wejście na stronę, z której można pobrać wtyczkę;

 Upewnić się iż użytkownik nie ma blokowanych przez zaporę sieciową aplikacji 
Silverlight (.XAP); XAP (wymawiane jako ZAP) jest rozszerzeniem plików aplikacji 
opartych o Silverlight. Ten plika zawiera skompresowane źródła aplikacji Silverlight 2.

 Upewnić się iż zalogowany użytkownik ma wystarczające uprawnienia by: 
o Pobierać gry Silverlight; 
o Uruchamiać gry Silverlight;
o Wykorzystywać kamerę internetową; 
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Silverlight wywoła okienko za każdym razem kiedy aplikacja będzie chciała uzyskać dostęp do 
kamery internetowej. W tym okienku użytkownik może zaakceptować dostęp. Nie 
powinieneś widzieć adresu strony w tym oknie lub obok umożliwionego dostępu. Jeżeli 
dostęp jak zakazany, proszę udostępnić dostęp i zrestartować przeglądarkę. Następnym 
razem, to samo okienko wyskoczy i poprosi o dostęp do kamery internetowej.
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Jeżeli zobaczysz siebie w tym formacie (wygląd okna może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i przeglądarki) wtedy masz pewność, iż przeglądarka działa dobrze a 
użytkownik ma pozwolenie by z niej korzystać.

Nadal występują problemy
Czasami, jeżeli powyższe rozwiązania nie pomogą, poniższe działania mogą pomóc:

 Odinstalować Silverlight i zainstalować ponownie; 
 Wyczyścić dane przeglądarki (pliki cache); 
 Dodać adres strony gry do zaufanych stron przeglądarki; 

Ostateczne rozwiązania
Jeżeli wszystkie powyższe rozwiązania nie pomogą, proszę zanotować poniższe dane by 
developerzy gry mogli ci pomóc lub wyjaśnić potencjalne błędy programu:

 komputer (Marka / Procesor / RAM / Kamera internetowa); 
 System operacyjny (wersja); 
 Przeglądarka (wersja); 
 Zapora sieciowa (tak/nie); 
 Dostęp do internetu przez WIFI czy kabel sieciowy; 
 Czy użytkownik jest administratorem na tym komputerze (tak/nie); 
 Konkretny opis problemu; 
 Print screeny problemu; 
 Print screeny ustawień Silverlight;
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Proszę pamiętać
Żadne dane nie są przekazywane na zewnętrzny serwer, wszystkie dane są przechowywane 
na lokalnej maszynie, na której jest przeprowadzana gra. Żadne dane nie są wymagane przez 
zewnętrzny serwer, ani żadne dane nie są udostępniane zewnętrznym serwerom.

Dane personalne, które można opcjonalnie umieścić na początku gry, są tymczasowo 
przechowywane w pamięci RAM urządzenia podczas sesji gry. Wszystkie tymczasowo 
przechowywane dane są czyszczone po każdej sesji przez samą grę – jest to część jej 
funkcjonalności.

Dlatego możemy zagwarantować iż żadne dane umieszczone w grze IDentifEYE nie są 
przechowywane do jakichkolwiek celów, zarówno lokalnie jak i zewnętrznie.
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JAK GRAĆ W GRĘ AR
Grupa wiekowa: 12-14

Szybkie podsumowanie 

 Do grania w grę AR potrzebujesz komputer z dostępem do internetu oraz z kamerą internetową 
(wbudowaną lub zewnętrzną)

 Gra wymaga stałego dostępu do internetu podczas samego grania, więc najlepiej korzystać z 
połączenia sieciowego.

 Dobrze jest grając w grę mieć jednolite tło za plecami. Kolor tła powinien znacznie różnić się od 
koloru skóry. 

 Przed rozpoczęciem gry, należy ją skalibrować.
 Grę można znaleźć pod adresem http://id-eye.ezzev.eu/ - wersje ES, GR, PL, LT oraz wersje ENG, NL

http://id-eye2.ezzev.eu 
 Gdy pojawi się okno startowe gry, klikamy na polską flagę znajdującą się w lewym rogu nad 

formularzem danych osobowych.
 Teraz możemy zacząć grę.
 Możemy wypełnić formularz danych osobowych gracza, aczkolwiek nie jest to konieczne by zacząć 

grę.
 By zacząć grę klikamy "Start"
 Po otwarciu się okna, na którym będzie widać widok z naszej kamery, w pasku narzędziowym u góry,

nad widokiem z kamery, będą się wyświetlać instrukcje oraz kolejne pytania i warianty odpowiedzi.
 Należy kliknąć na obraz markerów znajdujących się po prawej stronie. Po kliknięciu otworzy się plik 

PDF który należy wydrukować (jedna strona A4). Po wydrukowaniu markerów należy je wyciąć tak, 
by mieć 4 osobne markery przygotowane do gry. 

 Zgodnie z wyświetloną instrukcją, proszę pokazać marker A do kamery.
 U góry, w pasku narzędzi zostaną wyświetlone pytania. Po wybraniu odpowiedzi pokazujemy 

odpowiedni marker do kamery (A dla odpowiedzi A, B dla odpowiedzi B itd.)
 W oknie obok widoku z kamery znajduje się przycisk "Zamknij". Naciśnięcie jego powoduje powrót 

do głównej strony gry z formularzem.
 Marker pokazujemy przed kamerą krótko, do pojawienia się następnego pytania w pasku narzędzi. 

Zbyt długie pokazywanie markera przed kamerą może spowodować seryjne udzielenie tej samej 
odpowiedzi na kolejne pytania.

 Po wybraniu odpowiedzi na ekranie pojawi się wybrana odpowiedź na to pytanie w formie 
graficznej reprezentacji (augmentacja)

 Po odpowiedzeniu na wszystkie pytania, obok  przycisku "Zamknij" pojawi się przycisk "Zakończ". 
Klikamy na niego by zakończyć grę.

 Po zakończeniu gry pojawi się podsumowanie gry w formie wypisanych pytań i udzielonych 
odpowiedzi oraz zdjęcie z widoku z kamery ze wszystkimi odpowiedziami w formie graficznej. 
Pytania z odpowiedziami oraz zdjęcie można pobrać i zapisać na komputerze klikając odpowiednio 
"Pobierz wyniki" oraz "Pobierz zdjęcie".

 By zakończyć grę klikamy "Zamknij".
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Scenariusz
Pyt. Marker A Augmentacja Marker B Augmentacja Marker C Augmentacja Marker D Augmentacja
0A [Ekran 

początkowy:]
Przed 
startem gry, 
proszę 
wypełnić 
formularz:
- Imię i 
nazwisko
- Wiek
- 
Miejscowość
- Szkoła

Otwiera się nowa 
strona. W oknie 
widać samego 
siebie. Na górze 
strony przewija się
pasek. W nim 
pojawiają się 
dane, które zostały
wprowadzone 
podczas 
wypełniania 
formularza. Jeżeli 
nie wprowadzono 
danych, widać: * *
* *

0B Kliknij na 
obraz z 
literkami A-
D. Pojawi się 
PDF z 4 
markerami. 
Wydrukuj 
wszystkie 4 
markery - są 
potrzebne, 
aby 
odpowiedzie
ć na pytania 
w grze. Teraz 
pokaż 
marker A do 
kamery. Nie 
zasłaniaj 
markera 
dłonią. 

[POKAŻ] Zaczniemy – 
powodzenia!

1 Nauczyciele 
budują 
najwyższe 
zaufanie, 
gdy: 

Działają 
zgodnie z 
tym, co 
mówią 

Chmurka na 
niebieskim niebie -
animacja 

Próbują  
zrozumieć 
uczniów

Chmury na 
kolorowym 
niebie

Znają swój
zawód 

Chmury na 
kolorowym 
niebie – 
animacja

Chmury na 
kolorowym 
niebie 

2 [Pytanie do 
nauczyciela] 
W jaki 
sposób 
chcesz wziąć 
udział w 
grze? 
Prywatnie 
czy jako 
nauczyciel? 

Jako 
osoba 
prywatna

Zdjęcie Jako 
nauczyciel

Koło kolorów

3 Jaki jest 
najlepszy 
model 
zachowania 
nauczycieli w
relacjach z 
uczniami? 
Być: 

Specjalistą Ceglana ściana z 
tablicą

Wrażliwym Betonowa 
ściana z 
plakatem

Zabawnym Ściana z 
grafitti

W stanie 
utrzymać 
porządek

Ceglana ściana

4 Gdy masz 
problem w 
Internecie – 
do kogo się 
zwracasz?

Rodzice Dach z dachówka Nauczyciele Dach z 
betonu

Rówieśnic
y

Szklany dach –
widziany od 
środka

 Internet  Szklany dach 
– widziany od 
zewnątrz

5 Czy używanie
nowych 
technologii 
podczas 
lekcji zawsze 
ma sens? 

 Nigdy Klawiatura Raczej tylko 
podczas 
lekcji 
informatyki

Wyświetlana 
klawiatura

Zależy od 
decyzji i 
umiejętno
ści 
nauczyciel
a 

Ktoś pisze po 
klawiaturze - 
animacja

Zawsze Stare i młode 
dłonie piszące 
po klawiaturze
- animacja

6 W jaki 
sposób 
chcesz się 
uczyć? 
Poprzez: 

Wykład Oko i usta Doświadcze
nie

Dłonie i mózg 
– jak z 
podręcznika 
do medycyny

Tworzenie 
czegoś

Dłonie – jak z 
podręcznika 
do medycyny

Dyskusję Różne usta
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7 W jaki 
sposób 
nauczyciel 
powinien 
dowiedzieć 
się, czy to, co
zostało 
przedstawion
e na lekcji, 
zostało 
zrozumiane? 
Poprzez:

Sprawdzia
-ny

Posadzka – 
regularna

Dyskusję Posadzka – 
nieregularna

Pytania 
kontrolne 
podczas 
lekcji

Posadzka – 
nieregularna 
mozaika

8 W jakiego 
rodzaju 
ćwiczeniach 
lekcyjnych 
lubisz 
uczestniczyć?

Rysowanie
lub prace 
manualne

Malowanie obrazu
pędzlem – 
animacja

Pisanie Piszące pióro 
– animacja

Szukanie 
czegoś on-
line

Ekran 
komputera 
szukającego 
informacji – 
animacja

Zajęcia 
ruchowe

Umykająca 
droga - 
animacja

9  W jaki 
sposób lubisz
pracować 
podczas 
lekcji? 

Indywidu-
alnie

Jedna abstrakcyjna
osoba – animacja

W grupach Grupa 
abstrakcyj-
nych osób – 
animacja

Wspólnie z
całą klasą 

Gromada 
abstrakcyjnych
osób – 
animacja

Objaśnienie augmentacji

Pyt. Temat Augmentacje – opis Objaśnienie

0 Udostępnianie 
charakterystyk

Pasek informacyjny będzie 
wyświetlał umieszczane dane. Pasek
informacyjny to pole w którym tekst
przepływa z prawej do lewej. 
Wyobraź sobie CNN. Informacje nie 
są przechowywane w żaden inny 
sposób, są tam tylko dostępne 
podczas sesji. Jeżeli ponownie 
rozpoczniesz grę – znikną.

Identyfikatory to charakterystyki które pomagają 
cię zidentyfikować, jak imię i nazwisko, wiek, 
miasto zamieszkania oraz szkoła. Poprzez 
udostępnianie tych danych istnieje duże 
zagrożenie, że będą widoczne również dla innych. 
Pasek informacyjny prezentuje podczas gry 
informacje, które udostępniasz.

1 Idealna klasa Sekcja 1:
A. Chmurka na niebieskim niebie - 
animacja 
B. Chmury na kolorowym niebie 
C. Chmury na kolorowym niebie – 
animacja
D. Chmury na kolorowym niebie 

A. Prosta, prawie nieruchoma chmurka 
symbolizuje prawie beztroskie podejście
B. Chmury mają rozpoznawalne kształty by 
wskazać iż możemy interpretować innych, ale 
nigdy nie wiemy do końca czy nasza interpretacja 
jest poprawna
C. Uciekające chmury symbolizują tempo 
nauczyciela do utrzymania jako specjalisty
D. Wiosenne niebo to symbol nadchodzących 
pięknych czasów

2 Idealna klasa Sekcja 2:
A. Zdjęcie
B. Koło kolorów

B. Koło kolorów reprezentuje wiele aspektów 
charakteryzujących bycie nauczycielem, 
równocześnie będąc raczej symbolem niż osobą

3 Idealna klasa Sekcja 3:
A. Ceglana ściana z tablicą
B. Betonowa ściana z plakatem
C. Ściana z grafitti
D. Ceglana ściana

A. Tablica symbolizuje tradycyjne nauczanie
B. Splecione dłonie symbolizują przyjaźń
C. Graffiti prezentuje lekkość, rozrywkę
D. Cegły symbolizują porządek, dyscyplinę. Myśl o 
zespole Pink Floyd. 
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4 Idealna klasa Sekcja 4:
A. Dach z dachówka
B. Dach z betonu
C. Szklany dach – widziany od 
środka
D. Szklany dach – widziany od 
zewnątrz

A. Dachówka symbolizuje dom
B. Cement reprezentuje nauczyciela z empatią 
oddzielającego sfery życia od siebie
C. Szklany dach symbolizuje przejrzystość. Widok 
od środka symbolizuje wspólny punkt wyjściowy
D. Szklany dach symbolizuje przejrzystość. Widok 
od zewnątrz symbolizuje wspólny cel

5 Idealna klasa Sekcja 5:
A. Klawiatura 
B. Wyświetlana klawiatura
C. Ktoś pisze po klawiaturze - 
animacja 
D. Stare i młode dłonie piszące po 
klawiaturze - animacja

A. Klawiatura nie jest używana – nie używana jest 
technologia
B. Wyświetlana klawiatura symbolizuje 
zaawansowaną technologię
C. Ktoś piszący symbolizuje samych nauczycieli 
piszących
D. Kilka dłoni symbolizuje używanie technologii 
przez wszystkich

6 Idealna klasa Sekcja 6:
A. Oko i usta
B. Dłonie i mózg – jak z podręcznika 
do medycyny
C. Dłonie – jak z podręcznika do 
medycyny
D. Różne usta

A. Wykład składa się z osoby mówiącej – usta – 
oraz publiczności słuchającej i obserwującej co 
jest pokazywane - oczy
B. Dłonie symbolizują robienie czegoś, mózg 
symbolizuje myślenie
C. Dłonie symbolizują robienie czegoś
D. Usta reprezentują wiele osób mówiących na raz

7 Idealna klasa Sekcja 7:
A. Posadzka – regularna
B. Posadzka – nieregularna
C. Posadzka – nieregularna mozaika

A. Regularna posadzka symbolizuje podążanie za 
wzorem
B. Nieregularna posadzka symbolizuje 
nieprzewidywalność w dyskusji
C. Nieregularna mozaika symbolizuje szczegółowe 
informacje omawiane podczas nieprzewidywalnej 
interakcji pobudzanej przez pytania diagnotyczne

8 Idealna klasa Sekcja 8:
A. Malowanie obrazu pędzlem – 
animacja
B. Piszące pióro – animacja
C. Ekran komputera szukającego 
informacji – animacja
D. Umykająca droga - animacja

A. Symbol kreatywności
B. Symbol pisania
C. Symbol szukania online.
D. Umykająca droga reprezentuje widok podczas 
biegania

9 Idealna klasa Sekcja 9:
A. Jedna abstrakcyjna osoba – 
animacja
B. Grupa abstrakcyjnych osób – 
animacja
C. Gromada abstrakcyjnych osób – 
animacja 

A. B. C. mówią same za siebie
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Wymagania

 Komputer z kamerą internetową (najlepiej pod systemem Windows, ponieważ 
instalacja MS Silverlight na komputera z z systemem MAC OS może być 
problematyczna)

 Przeglądarka z wtyczką MS Silverlight 5
 Procesor 2+ GHz  
 Pamięć 1+ GB RAM 
 Połączenie z internetem 
 Tablica multimedialna lub projektor z ekranem

Silverlight
Gra IDentifEYE została zbudowana jako aplikacja MS Silverlight. By móc zagrać w grę, 
użytkownik musi mieć zainstalowaną przeglądarkę, najlepiej z zainstalowaną najnowszą 
wersją wtyczki MS Silverlight. Zainstalowana wersja wtyczki musi wspierać przynajmniej 
wersję MS Silverlight 5.

Jeżeli posiadasz zainstalowaną wcześniej wersję MS Silverlight, proszę najpierw ją całkowicie 
odinstalować przed instalowaniem najnowszej wersji.

Wtyczki MS Silverlight są dostępne zarówno dla systemów Windows i MAC OS oraz dla 
większości przeglądarek. IDentifEYE nie wymaga konkretnej platformy lub konkretnej 
przeglądarki. Biorąc pod uwagę iż Silverlight jest produktem Microsoftu, najlepsze wyniki 
najprawdopodobniej będą uzyskiwane pod systemem Windows, używając np. przeglądarki 
Internet Explorer. Wersja Silverligh dla przeglądarki Internet Explorer posiada odpowiednie 
przyspieszenie sprzętowe by grafika gry odpowiednio działała.

Gra IDentifEYE była testowana zarówno na systemach Windows i MAC OS, używając 
przeglądarek takich jak Internet Explorer, Chrome, Firefox i Safari (tylko na systemie MAC OS).

Silverlight może być pobrany za darmo ze strony: 
http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx  Instrukcje jak 
instalować są podane na tej samej stronie. Po zainstalowaniu wtyczki, powinieneś być w 
stanie zacząć grać w grę IDentifEYE po odwiedzeniu adresu strony.

Użytkownicy MAC OS powinni całkowicie usunąć wcześniejsze wersje Silverlighta przed 
instalowaniem najnowszej wersji.

Kamera internetowa
Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, IDentifEYE nie ma specjalnych wymagań, jedynym jest 
posiadanie kamery internetowej. W dzisiejszych czasach większość kamer jest w 
rozdzielczości HD. Ze względu na wydajność aplikacji, IDentifEYE używa rozdzielczości 
320x240. Jeżeli kamera obsługuje taką rozdzielczość, będzie ona wystarczająca do gry.
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Procesor
Procesor (ang. CPU - central processing unit) to mózg komputera gdzie większość kalkulacji 
ma miejsce. Pod względem mocy obliczeniowej, procesor to najważniejszy element systemu 
komputerowego.

Teoretycznie, tam gdzie uda się uruchomić Silverlight, tam będzie działać IDentifEYE. 
Jednakże, główne funkcjonalności gry IDentifEYE są skupione wokół wykrywania twarzy, 
śledzenia twarzy, augmentacji oraz wykrywania markerów – które są bardzo wymagającymi 
operacjami pod względem obliczeniowym – wskazanym jest posiadanie silnego procesora. 
Moc procesora zależy od używanego systemu oraz jakie inne procesy działają w tym samym 
czasie na komputerze, więc ciężko wskazać co oznacza "silny" procesor.

Otrzymywaliśmy dobre wyniki z procesorami Intela, posiadające min. 2 Ghz. Posiadanie 
słabszego procesora spowoduje że jego użycie będzie szczytowe podczas grania w grę, więc 
chłodzenie będzie bardziej wymagające i uruchomią się jego wiatraki. Podczas testów, tylko 
podczas używania laptopa zasilanego procesorem Atom Intela, pojawiały się błędy w 
działaniu gry.

Pamięć RAM
Pamięć RAM (ang. random access memory) to typ pamięci komputerowej, która może być 
wykorzystywana losowo; czyli każdy bajt pamięci może być wykorzystany bez używania 
poprzedzających bajtów. Pamięć RAM jest najpopularniejszym typem pamięci spotykanym w 
komputerach i innych urządzeniach elektronicznych.

Biorąc pod uwagę pamięć RAM, gra IDentifEYE może być wymagające. Z powodu graficznej 
natury gry, wiele obrazów będzie przechowywane w pamięci w każdym momencie grania w 
grę. Podczas testów ustalono obniżony limit 1GB pamięci RAM. Proszę pamiętać, że inne 
procesy działające podczas gry, jak np. przeglądarka, będą korzystać z pamięci RAM, co może 
spowodować zwiększenie jej wykorzystania.

Nie posiadanie wystarczającej pamięci RAM podczas gry może spowodować, wymuszone 
przez system operacyjny, wizualne efekty uboczne – błędy w grze.

Osiąganie najlepszych wyników

Wykrywanie twarzy
Śledzenie twarzy w grze IDentifEYE oparte jest o wykrywanie koloru skóry. By osiągnąć 
najlepsze wyniki, postaraj się:

 Siedzieć zwróconym twarzą do kamery podczas grania w grę; 
 Siedzieć prosto przed kamerą, starając się umiejscowić swoją twarz centralnie w 

widoku kamery; 
 Siedzieć ok. 80 cm od kamery; 
 Unikać wielu twarzy i/lub innych części ciała (jak dłonie) w widoku z kamery; 
 Używać czystego, otaczającego światła, które: 

o nie rzuca cieni na twarz; 
o nie powoduje odbłysków na twarzy, w oczach lub okularach; 
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 Siedzieć mając za plecami tło nie będące w kolorach skóry. Niebieskie lub zielone tło 
działa najlepiej; 

Jeżeli podczas gry w grę augmentacje będą szaleć na ekranie lub zanikną całkowicie, jedną z 
przyczyn może być:

 Brak wystarczającego światła; 
 W widoku kamery znajdują się inne obiekty, które mogą być traktowane jako 

(potencjalne) twarze; 

Jeżeli podczas gry w grę augmentacje są wyświetlane na całym ekranie, prawdopodobnie 
siedzisz zbyt blisko kamery internetowej.

Proszę się upewnić, iż podczas pokazywania markerów do kamery, cały marker jest widoczny 
na ekranie. Proszę trzymać marker przed kamerą do momenty gdy pojawi się potwierdzenie 
iż marker został rozpoznany – zniknie pytanie, w prawym dolnym rogu pojawi się znak 
ładowania grafiki. Pokazywanie markera przez dłuższy czas może spowodować 
odpowiedzenie na kolejne pytania.

Dostrajanie wykrywania twarzy
By dostosować grę do swojego otoczenia, proszę wejść na stronę http://identifeye.ezzev.eu/?
debug . Proszę uruchomić grę, poprzez kliknięcie "Start", a następnie "OK" na ekranie, tak by 
było widać widok z kamery internetowej. W obszarze ekranu będzie widać, u dołu widoku z 
kamery, suwaki. To są suwaki umożliwiające dostosowanie gry do naszego otoczenia.

Teraz można dostosować, które kolory będą interpretowane jako kolory skóry. Działa to w 
oparciu o gamę kolorów YCbCr (http://en.wikipedia.org/wiki/YCbCr) – co jest domyślną gamą
kolorów w tego typu aplikacjach.

Na ekranie zobaczycie żółte obszary – to są wykryte kolory skóry. Na czerwono zobaczycie 
obszary, które gra uważa że jest waszą głową. Teraz można zmieniać ustawienia tych kolorów 
i obszarów tak, że tylko wasza głowa będzie wykrywana, i to wykrycie będzie stabilne – 
obszary nie będą zmieniać swojego rozmiaru i położenia. Zauważycie pewnie iż czerwone 
obszary mają pewne opóźnienie względem żółtych obszarów. To świadomy wybór. Dzięki 
temu augmentacje są bardziej stabilne.

Proszę upewnić się iż dostosowywanie wykrywania kolorów twarzy gry jest przeprowadzana 
na osobie która będzie grać w grę! 

Jeżeli już znajdziecie optymalne ustawienia, należy kliknąć "SAVE". Od tego momentu, 
ustawienia zostaną zapisane na tym konkretnym komputerze i będą działać w pełnej wersji 
gry. Jeżeli chcecie wrócić do ustawień domyślnych, należy kliknąć "DEFAULT" a następnie 
"SAVE".

Wykrywanie markerów
Markery, cztery, oznaczone A, B, C, D, będące odpowiedziami na zadane pytania, nie są 
wrażliwymi na otoczenie narzędziami i dlatego nie powinny powodować błędów podczas 
wykrywania. Jednak, by osiągnąć najlepsze wyniki, należy unikać:
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 Pokazywania do kamery kilku markerów w tym samym czasie;
 Pokazywanie markerów w taki sposób, iż palce zasłaniają krawędzie markera (czarna 

ramka jest częścią markera). 

Kiedy coś idzie nie tak

Ważne
Aplikacje Silverlight działają w tzw. sandbox. Oznacza to iż aplikacja Silverlight nie może 
spowodować zamknięcia przeglądarki oraz nie może dowolnie wykorzystywać zasoby 
znajdujące się na komputerze. Jeżeli okaże się iż pojawił się problem ze stabilnością 
przeglądarką, lub każdego innego programu lub dokumentu znajdującego się na komputerze 
użytkownika, gra IDentifEYE nie była tego przyczyną!

Rozwiązywanie problemów
Jeżeli użytkownik ma problemy z uruchomieniem lub rozpoczęciem gry, proszę wykonać 
następujące kroki:

 Upewnić się iż wtyczka Silverlight jest zainstalowana, poprzez np. odwiedzanie innych 
stron opartych o tą technologię lub wejście na stronę, z której można pobrać wtyczkę;

 Upewnić się iż użytkownik nie ma blokowanych przez zaporę sieciową aplikacji 
Silverlight (.XAP); XAP (wymawiane jako ZAP) jest rozszerzeniem plików aplikacji 
opartych o Silverlight. Ten plika zawiera skompresowane źródła aplikacji Silverlight 2.

 Upewnić się iż zalogowany użytkownik ma wystarczające uprawnienia by: 
o Pobierać gry Silverlight; 
o Uruchamiać gry Silverlight;
o Wykorzystywać kamerę internetową; 
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Silverlight wywoła okienko za każdym razem kiedy aplikacja będzie chciała uzyskać dostęp do 
kamery internetowej. W tym okienku użytkownik może zaakceptować dostęp. Nie 
powinieneś widzieć adresu strony w tym oknie lub obok umożliwionego dostępu. Jeżeli 
dostęp jak zakazany, proszę udostępnić dostęp i zrestartować przeglądarkę. Następnym 
razem, to samo okienko wyskoczy i poprosi o dostęp do kamery internetowej.
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Jeżeli zobaczysz siebie w tym formacie (wygląd okna może się różnić w zależności od systemu 
operacyjnego i przeglądarki) wtedy masz pewność, iż przeglądarka działa dobrze a 
użytkownik ma pozwolenie by z niej korzystać.

Nadal występują problemy
Czasami, jeżeli powyższe rozwiązania nie pomogą, poniższe działania mogą pomóc:

 Odinstalować Silverlight i zainstalować ponownie; 
 Wyczyścić dane przeglądarki (pliki cache); 
 Dodać adres strony gry do zaufanych stron przeglądarki; 

Ostateczne rozwiązania
Jeżeli wszystkie powyższe rozwiązania nie pomogą, proszę zanotować poniższe dane by 
developerzy gry mogli ci pomóc lub wyjaśnić potencjalne błędy programu:

 komputer (Marka / Procesor / RAM / Kamera internetowa); 
 System operacyjny (wersja); 
 Przeglądarka (wersja); 
 Zapora sieciowa (tak/nie); 
 Dostęp do internetu przez WIFI czy kabel sieciowy; 
 Czy użytkownik jest administratorem na tym komputerze (tak/nie); 
 Konkretny opis problemu; 
 Print screeny problemu; 
 Print screeny ustawień Silverlight;
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Proszę pamiętać
Żadne dane nie są przekazywane na zewnętrzny serwer, wszystkie dane są przechowywane 
na lokalnej maszynie, na której jest przeprowadzana gra. Żadne dane nie są wymagane przez 
zewnętrzny serwer, ani żadne dane nie są udostępniane zewnętrznym serwerom.

Dane personalne, które można opcjonalnie umieścić na początku gry, są tymczasowo 
przechowywane w pamięci RAM urządzenia podczas sesji gry. Wszystkie tymczasowo 
przechowywane dane są czyszczone po każdej sesji przez samą grę – jest to część jej 
funkcjonalności.

Dlatego możemy zagwarantować iż żadne dane umieszczone w grze IDentifEYE nie są 
przechowywane do jakichkolwiek celów, zarówno lokalnie jak i zewnętrznie.
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Przygotowania do kopiowania gry AR

Przygotowanie komputerów (Windows):
 Utwórz konto Azure http://azure.microsoft.com/ lub uzyskaj dostęp do istniejącego konta
 Pobierz i zainstaluj Visual Studio (2013 – http://www.dobreprogramy.pl/Visual-Studio-

Ultimate,Program,Windows,12106.html; lub 2015 - https://www.visualstudio.com/en-
us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx ). Uwaga! W zależności od wersji 
oprogramowania, możesz zostać poproszony o zainstalowanie dodatkowego 
oprogramowania.

 Pobierz i zainstaluj Silverlight 4 SDK http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=7335 

 Pobierz i zainstaluj NuGet http://www.nuget.org/ 
 Pobierz i zainstaluj Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/download/ 
 Pobierz i zainstaluj Silverlight 5: http://www.microsoft.com/silverlight/ 
 Pobierz i zainstaluj klienta FTP: Total Commander http://www.ghisler.com/download.htm 

lub FileZilla https://filezilla-project.org/download.php?type=client  

Przygotowania online (do pustej gry, bez żadnych danych jak pytania, augmentacje, teksty):
 Idź do http://manage.windowsazure.com/
 Zaloguj się na swoje konto Azure
 Kliknij u dołu ekranu: NEW -> COMPUTE -> WEB APP -> QUICK CREATE
 Wybierz URL, np.: test-ezzev.azurewebsites.net
 Wybierz plan aplikacji (app service plan)
 Kliknij CREATE WEB APP
 Za kilka chwil zostanie stworzone aplikacja 
 Idź do WEB SITES (po wybraniu z paska z lewej strony)
 Wybierz swoją aplikację, np.: test-ezzev
 Idź do DASHBOARD
 Kliknij na DOWNLOAD THE PUBLISH PROFILE
 Zapisz profil na dysku, proszę zapamiętać gdzie go zapisujesz.
 Kliknij u dołu ekranu: NEW -> DATA SERVICES -> SQL DATABASE -> CUSTOM CREATE
 Wybierz nazwę bazy danych, np.: TEST
 Wybierz subskrypcję (twoja subskrypcja będzie wybrana jako domyślną), wybierz plan 

BASIC, wybierz serwer i kliknij COMPLETE
 Za kilka chwil zostanie stworzona twoja baza danych

Przygotowania online (dla kopii ze wszystkimi danymi, jak: pytania, augmentacje, teksty):
 Idź do http://manage.windowsazure.com/
 Zaloguj się na swoje konto Azure
 Kliknij u dołu ekranu: NEW -> COMPUTE -> WEB APP -> QUICK CREATE
 Wybierz URL, np.: test-ezzev.azurewebsites.net
 Wybierz plan aplikacji (app service plan)
 Kliknij CREATE WEB APP
 Za kilka chwil zostanie stworzone aplikacja 
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 Idź do WEB SITES (po wybraniu z paska z lewej strony)
 Wybierz swoją aplikację, np.: test-ezzev
 Idż do DASHBOARD
 Kliknij na DOWNLOAD THE PUBLISH PROFILE
 Zapisz profil na dysku, proszę zapamiętać gdzie go zapisujesz.
 Idź do SQL DATABASES (poprzez wybranie na pasku narzędzi po lewej)
 Wybierz istniejąca bazę danych gry, np. ID-EYE
 Kliknij COPY u dołu ekranu
 Wybierz nazwę dla kopii bazy danych, np. TEST2
 Wybierz serwer i kliknij COMPLETE
 Za kilka minut zostanie utworzona twoja baza danych

Kopiowanie gry przez FTP:
 Idź do http://manage.windowsazure.com/
 Kliknij na WEB SITES (na pasku narzędzi po lewej)
 Wybierz aplikację istniejącej gry, np. IDENTIFEYE
 Idź do DASHBOARD
 Kliknij na DOWNLOAD THE PUBLISH PROFILE
 Pobierz profil na swój dysk, proszę zapamiętaj gdzie go zapisałeś.
 Otwórz ten profil poprzez notatnik lub Notepad++
 Poszukaj w pliku sekcji <publishProfile>  dla FTP (np. <publishProfile profileName="adt-

ezzev - FTP">) i skopiuj to do innego dokumentu:
 publishUrl (np.: ftp://waws-prod-am2-031.ftp.azurewebsites.windows.net/site/wwwroot )
 userName (np.: adt-ezzev\$adt-ezzev)
 userPWD (np.: tixHYirlZwBLXBclupBD6SLHKRXwTozw9pPjmEAoaRnLRN3lji1mifwpprG4)
 Otwórz klienta FTP
 Otwórz nowe połączanie wykorzystując URL bez "ftp://" oraz "/site/wwwroot) więc tylko  

waws-prod-am2-031.  ftp.azurewebsites.windows.net oraz użyj podanego hasła i loginu
 Po zalogowaniu, przekopiuj wszystkie foldery i dane na swój dysk twardy.
 Po przekopiowaniu, zamknij połączenie.
 Otwórz folder z zapisanymi plikami, wejdź do: site\wwwroot\ i otwórz plik WEB.CONFIG 

przy pomocy Notepad++
 Idź do sekcji <connectionStrings> i znajdź linię zaczynającą się z "<add name", i.e. <add 

name="IDentifEYE" connectionString="Data 
Source=tcp:lpqaf9z5zy.database.windows.net,1433;Initial Catalog=IDENTIFEYE;User 
ID=identifeye@lpqaf9z5zy;Password=!d3nt1f3y3" 
providerName="System.Data.SqlClient" /> 

 Zmień nazwę Initial Catalog na nazwę twojej bazy danych, np. TEST. Więc linia powinna 
wyglądać tak: <add name="IDentifEYE" connectionString="Data 
Source=tcp:lpqaf9z5zy.database.windows.net,1433;Initial Catalog=TEST;User 
ID=identifeye@lpqaf9z5zy;Password=!d3nt1f3y3" 
providerName="System.Data.SqlClient" />

 Zapisz zmiany
 Wróć do http://manage.windowsazure.com/
 Idź do  WEB SITES 
 Wybierz swoją aplikację, stworzoną kopię gry, np. test-ezzev
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 Idź do DASHBOARD
 Kliknij na DOWNLOAD THE PUBLISH PROFILE
 Pobierz profil na swój dysk, proszę zapamiętaj gdzie go zapisałeś.
 Otwórz ten profil poprzez notatnik lub Notepad++
 Poszukaj w pliku sekcji <publishProfile>  dla FTP (np. <publishProfile profileName="adt-

ezzev - FTP">) i skopiuj to do innego dokumentu:
 publishUrl (np.: ftp://waws-prod-am2-031.ftp.azurewebsites.windows.net/site/wwwroot ) 

(Attention. It should be the same as used before)
 userName (np.: adt-ezzev\$adt-ezzev)
 userPWD (np.: tixHYirlZwBLXBclupBD6SLHKRXwTozw9pPjmEAoaRnLRN3lji1mifwpprG4)
 Otwórz klienta FTP
 Otwórz nowe połączanie wykorzystując URL bez "ftp://" oraz "/site/wwwroot) więc tylko 

waws-prod-am2-031.  ftp.azurewebsites.windows.net oraz użyj podanego hasła i loginu
 Po zalogowaniu wgraj z dysku wszystkie pobrane pliki 
 Po wgraniu, zamknij klienta FTP
 Idź do adresu gry (np. test-ezzev.azurewebsites.net) i przetestuj grę

Kopiowanie gry przez Visual Studio:
 Otwórz plik deweloperski projektu
 Zaloguj się do konta Azure po poproszeniu przez aplikację
 Jeżeli plik ma już zbudowane SOLUTION, kliknij na to prawym przyciskiem myszy i wybierz 

PUBLISH SOLUTION. Jeżeli nie ma zbudowanego, kliknij najpierw BUILD SOLUTION, z menu 
BUILD

 Kiedy otworzy się okno publikowania, kliknij IMPORT w sekcji PROFILE
 Wybierz pobrany profil
 Kiedy otworzy się sekcja CONNECTION, zobaczysz dane logowania się wyciągnięte z pliku
 Kliknij NEXT
 W sekcji SETTINGS wybierz bazę danych stworzoną dla tej gry
 Kliknij PUBLISH
 Gra zostanie wgrana na stronę
 Po zakończeniu publikacji, gra zostanie otworzona przez przeglądarkę

Dodawanie dostępu do CMS'a gry:
 Zlokalizuj plik WEB.CONFIG (na serwerze FTP lub kopia na komputerze)
 Idź do sekcji <authentication>
 Pod <credentials> dodaj nowy login i hasło , np.   <user name="test@test.com" 

password="43v3r" />
 Zapisz plik
 Jeżeli jest to lokalna kopia, zaloguj suę na serwer FTP i zastąp plik w lokalizacji 

"/site/wwwroot"
 Odśwież stronę CMS w twojej przeglądarce
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Przydatne linki: 
 http://blogs.msdn.com/b/kaushal/archive/2014/08/02/microsoft-azure-web-site-connect-

to-your-site-via-ftp-and-upload-download-files.aspx#comments 
 http://blogs.technet.com/b/cbernier/archive/2013/09/24/deploy-your-web-application-to-

windows-azure-from-with-visual-studio.aspx
 http://www.asp.net/mvc/overview/getting-started/database-first-development/publish-to-

azure  
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TWORZENIE GRY AR
Wprowadzenie
W tej sekcji dowiesz się jak używać CMS (Content Management System) gry IDentifEYE by stworzyć 
swoją własną grę w technologii Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality  - AR).

W CMS gry IDentifEYE może zdefiniować następujące elementy gry:
 Pytania
 Odpowiedzi
 Augmentacje
 Dźwięki;
 Teksty na pasku informacyjnym
 Statyczne teksty – moduły i strony
 Etykiety interfejsu użytkownika GUI (Graphic User Interface) .

Wszystkie elementy językowe można przetłumaczyć w trzech językach, pomijając domyślny język 
angielski. Domyślny język może być zastąpiony poprzez nadpisanie go.

Logowanie
Idź do CMS gry online. Użyj URL dostarczonego tobie i dodaj „/cms” do adresu.
Potrzebujesz dostępu by się zalogować

 Username: [zostanie ci dostarczone];
 Password: [zostanie ci dostarczone].

Tworzenie pytań
W CMS można stworzyć maksymalnie 20 pytań.
By wejść w opcje definiowania pytań, wejdź w zakładkę Questions w pasku nawigacji u góry 
ekranu.

Na stronie, która się otworzy, możesz dodawać pytania (poprzez klikanie na link: Add new 
question), edytowanie istniejących pytań poprzez klikanie na numer pytania po lewej stronie lub 
usuwać pytania poprzez klikanie na X znajdujący się po prawej stronie obok istniejącego pytania.
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Wszystkie pytania mogą być swobodnie definiowane poza pytaniem 2. To pytanie systemowe, 
które zawsze wyzwala robienie zdjęcia (odpowiedź A) lub augmentacje w miejsc, gdzie powinno 
być zdjęcie (odpowiedź B). Miejsce pojawienia się zdjęcia jest ustawione systemowo, i nie może być
zmienione w CMS.

Dodawanie nowego pytania

Po kliknięciu „Add new question” otwiera się nowy formularz. Tutaj musisz zdefiniować numer 
pytania – co definiuje kolejność pytań. Numer pytania nie będzie wyświetlany w grze. Zaleca się 
ręczne dodanie numeru pytania, by wskazywały postępy w grze.
Numer pytania musi być w zakresie 1-20. Numer 2 jest zarezerwowany dla pytania systemowego.
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Następnie można wprowadzić pytanie – maksymalnie w czterech językach. Domyślnym językiem 
jest angielski, ale w przypadku braku języka angielskiego, pytania zostaną wyświetlone w 
pierwszym możliwym języku – zarówno podczas gry w języku angielskim. Również odnosi się do 
pozostałych języków: jeżeli nie będzie dodana odpowiedź w tym języki, będzie wyświetlany język 
angielski.

UWAGA Ta logika odnosi się do większości pól w CMS. Tylko gdy pola językowe są opisane 
inaczej, wtedy kieruję się tą logiką języka.

Edytowanie istniejących pytań
Po kliknięciu na numer pytania  na stronie podsumowującej pytania, można edytować pojedyncze 
pytania.
Na tej stronie można edytować numer pytania, oraz samo pytanie w czterech językach.
By zapisać zmiany klikamy SAVE.

Usuwanie pytania
Po kliknięciu na X na prawo od pytania, można usuwać poszczególne pytania. Po kliknięciu na X 
pojawi się nowe okienko, wymagające potwierdzenia.
Poprzez usunięcie pytania usuwasz coś więcej. Usuwasz powiązane odpowiedzi, augmentacje, 
dźwięki, teksty na pasku. Więc bądź ostrożny używając tej funkcji.
Pytanie 2 jest zdefiniowane przez system i nie może być usunięte.

Odpowiedzi
Na stronie podsumowującej pytania można otworzyć odpowiedzi poprzez kliknięcie na 
wyświetlone litery możliwych odpowiedzi na pytanie [A,B,C,D] – lub w przypadku braku 
odpowiedzi, poprzez kliknięcie na trzy kropki wyświetlone obok pytania.

Na stronie odpowiedzi można umieścić maksymalnie 4 odpowiedzi. Te odpowiedzi będą powiązane
z pytaniem wyświetlonym u góry strony. Odpowiedzi mogą być wprowadzone w czterech językach.
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Wszędzie poza pytaniem 2 można umieścić cztery odpowiedzi. Pytanie 2 jest pytaniem 
systemowym i ma możliwe tylko dwie odpowiedzi,czego nie można zmienić w CSM.
Odpowiedzi powinny być jak najkrótsze, ponieważ przestrzeń interfejsu jest mocno ograniczona.
Nie ma opcji podglądu. Jedyną opcją sprawdzenia czy pytania pasują, jest zagranie w grę. Najpierw 
jednak pamiętaj o wyczyszczeniu przeglądarki. W grze będzie widać, czy odpowiedzi pasują.
Odpowiedzi również mogą być edytowane i usuwane na tej samej stronie, co ich wprowadzanie. 
Odpowiedzi usuwa się poprzez usunięcie tekstu i kliknięcie SAVE. Podobnie można edytować 
odpowiedzi.

Augmentacje
Na stronie podsumowującej augmentacje można otworzyć odpowiedzi poprzez kliknięcie na 
wyświetlone litery możliwych augmentacji na pytanie [A,B,C,D] – lub w przypadku braku 
augmentacji, poprzez kliknięcie na trzy kropki wyświetlone obok pytania.

Otwiera to stronę zawierającą przegląd istniejących augmentacji oraz ich charakterystykę (typ, 
numer warstwy, stała czy nie, statyczna czy nie). Na tej stronie można usuwać istniejące 
augmentacje.
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Poprzez kliknięcie na literę przy augmentacjach [A,B,C,D] otwierają się poszczególne augmentacje. 
Na tej stronie można dodawać lub usuwać poszczególne augmentacje, definiować numer warstwy, 
definiować czy jest stała, czy nie oraz czy ma podążać za głową użytkownika.
Dodawanie obrazów jest proste: dodaje się je poprzez kliknięcie na przycisk UPLOAD IMAGES.

Augmentacje dla gry AR są tworzone na warstwach – jak w Photoshopie.
 Format .PNG, najlepiej PNG-8;
 Rozdzielczość: 640 x 480;
 Użyj tego wzoru jako punkt wyjścia:
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 Warstwa jest wykorzystywana do pozycjonowania augmentacji w okolicach głowy przyszłego gracza 
oraz by określić ich wielkość. Kiedy augmentacje są ukończone, wzór NIE jest umieszczany w grze.

 Są tworzone w odwróconym lustrze.

Jeżeli dodasz więcej niż jeden obraz, gra wyświetli je jako animację, z prędkością 12 
klatek/sekundę, według kolejności alfanumerycznej nazw plików. Oznacza to, że trzeba mieć 12 
obrazów na 1 sekundową animację. CMS automatycznie zmienia typ augmentacji z obrazu na 
animację, i podaje ilość umieszczonych obrazów.
Umieszczone obrazy mogą być usunięte poprzez zaznaczenia ich pól i kliknięcie SAVE.
Uwaga Jeżeli oryginalne obrazy mają być umieszczone ponownie jako augmentacje po usunięciu,
nie wystarczy tylko je umieścić. Najpierw trzeba zmienić ich nazwę.
Numer warstwy jest podawany w prosty sposób. Im  wyższy numer warstwy, tym bardziej na 
wierzchu jest umieszczona dana augmentacja – co powoduje że jest mniejsze ryzyko bycia 
zasłoniętą przez kolejną augmentację w tym samym miejscu.
Najwyższym numerem jest 1000, to numer warstwy systemowej dla zdjęcia lub augmentacji 
wywoływanych w pytaniu 2.
Jeżeli wybierzesz numer warstwy używany w innym pytaniu, twoja augmentacja zastąpi poprzednią
augmentację. Podobnie, gdy w kolejnym pytaniu użyjesz tej samej warstwy – zastąpi ona 
poprzednie augmentacje.

Poprzez zaznaczenie opcji “Augmentation stays until it's layer is recycled.” stworzysz stałą 
augmentację – pojawiającą się przez całą grę. Nie zaznaczenie opcji  spowoduje iż augmentacja 
będzie tymczasowa.
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Poprzez zaznaczenie “Augmentation should not follow the user's face.” stworzysz augmentację, 
która zawsze będzie w tym samym miejscu ekranu. Nie zaznaczenie opcji spowoduje iż 
augmentacja będzie podążać za twarzą gracza.

Ostatnim elementem do dodania na tej stronie jest dźwięk. Pliki dźwiękowe mogą być umieszczone
poprzez kliknięcie przycisku UPLOAD AUDIO. Dźwięk będzie odtwarzany wraz z augmentacją do 
momentu wybrania kolejnej odpowiedzi w grze.

Uwaga. Proszę uważać z dużymi plikami dźwiękowymi – mogą znacznie wpłynąć na wydajność 
gry.

Teksty w pasku informacyjnym (Ticker Tape)
Następną opcją jaką można dodać do odpowiedzi – pomijając augmentacje lub dźwięki – są 
wiadomości w pasku informacyjnym. Pasek informacyjny to pole tekstowe wyświetlające 
przepływające wiadomości u góry ekranu gracza. Te wiadomości są stałe. 
Na ekranie pytań, funkcjonalność pasku informacyjnego jest możliwa poprzez kliknięcie na 
wyświetlone teksty obok indywidualnych pytań (sekcja Ticker Tape) lub w przypadku ich braku, 
poprzez kliknięcie na trzy kropki tam wyświetlone.

Na tej stronie można dodawać wiadomości lub można edytować i usuwać istniejące.
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Dodawanie nowego tekstu
Nowy tekst można dodać poprzez klikanie na link „Add new ticker tape text” na stronie 
podsumowującej. W formularzu, który się otworzy, należy wybrać opcję odpowiedzi oraz przypisać 
do niej tekst. Można go wprowadzić w czterech językach.

Edytowanie istniejącego tekstu
Na stronie podsumowującej widać wszystkie istniejące teksty. Poprzez kliknięcie na wyświetlone 
opcje odpowiedzi na pytanie [A,B,C,D] lub w przypadku braku, poprzez kliknięcie na wyświetlone 
trzy kropki, otwiera się strona edycji tekstu. Na tej stronie można edytować tekst i zapisać go 
poprzez kliknięcie na przycisk SAVE.

Usuwanie istniejącego tekstu
Na stronie podsumowującej widać wszystkie istniejące teksty z X obok. Poprzez kliknięcie na X 
zostaną usunięte wszystkie teksty w czterech językach. Poprzez kliknięcie na wyświetlone opcje 
odpowiedzi na pytanie [A,B,C,D] lub w przypadku braku, poprzez kliknięcie na wyświetlone trzy 
kropki, otwiera się strona edycji tekstu. Na tej stronie można usunąć tekst i potwierdzić usunięcie 
poprzez kliknięcie na przycisk SAVE.

Statyczne teksty
Statyczne teksty są większymi polami tekstowymi wyświetlanymi w grze IDentifEYE. Te pola 
składają się ze stron, które mogą być otwarte przez gracza poprzez klikniecie na link na stronie gry 
oraz z pól tekstowych widocznych na stronie gry.
Edycję tekstów można przeprowadzić poprzez kliknięcie na „Texts” w pasku nawigacyjnym.

Po kliknięciu na „Texts” otworzy się strona, na której będą widoczne wszystkie pola tekstowe, 
przypisane wraz z kodem systemu. Można wprowadzić teksty w czterech językach.
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Jeżeli nie zostanie wprowadzony żaden tekst, w polu tekstowym zostanie wyświetlony kod 
systemu.
By wejść, edytować lub usunąć tekst statyczny, należy kliknąć na kod systemu. Teraz otworzy się 
indywidualna strona danego pola, gdzie można wprowadzać, edytować oraz usuwać teksty w 
czterech językach.

Statyczna strona ma dodatkową opcję – można umieścić na niej obraz razem z tekstem. Na 
indywidualnej stronie pola można go również edytować i usuwać.
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Etykiety
Etykiety to krótkie teksty wyświetlane w interfejsie gry IDentifEYE. Etykiety odnoszą się do 
przycisków, nagłówków, tytułów itp.
Etykiety powinny być jak najkrótsze, ponieważ przestrzeń w interfejsie jest mocno ograniczona.
Nie ma możliwości podglądu zmian. Jedyną opcją na sprawdzenie czy etykiety pasują jest ich 
zapisanie, oraz załadowanie gry – ale najpierw należy usunąć dane przeglądarki (cache). Interfejs 
gry pokaże czy etykiety pasują.
Edytor etykiet jest dostępny poprzez kliknięcie „Labels” w pasku nawigacji.

Po kliknięciu na „Labels” w pasku nawigacji, otworzy się strona zawierająca wszystkie etykiety wraz 
z kodami systemu. Obok, można wprowadzić etykiety w czterech językach.

Jeżeli nie zostanie wprowadzony żaden tekst, w polu tekstowym zostanie wyświetlony kod 
systemu.
By wejść, edytować lub usunąć tekst statyczny, należy kliknąć na kod systemu. Teraz otworzy się 
indywidualna strona danej etykiety, gdzie można wprowadzać, edytować oraz usuwać teksty w czterech 
językach.

162



WARSZTAT IDentifEYE – ZGODA  NA UDZIAŁ I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja,  niżej  podpisany  zgadzam  się  na  uczestnictwo  w  warsztatach  opartych  na  Europejskim  projekcie
edukacyjnym IDentifEYE [2013-1-GR1-LEO05-13907] – realizowanym w ramach Programu Uczenie się Przez
Całe Życie LEONARDO DA VINCI – oraz zgadzam się na rejestrowanie audio, wideo oraz zdjęcia podczas
wykonywania aktywności podczas warsztatów oraz wydarzeń.

Podczas  warsztatów IDentifEYE uczestnicy będą tworzyć,  wdrażać oraz ewaluować 45 minutowe
plany  lekcji  dla  uczniów  w  wielu  8-14  lat,  które  wzmocnią  odporność  uczniów  na  radzenie  sobie  z
doświadczeniami  online  –  a  tym  samym  zwiększać  bezpieczeństwo  online  uczniów  –  równocześnie
umożliwiać  im  zajmowanie  świadomych,  kreatywnych  oraz  krytycznych  postaw  przez  uczniów  jako
rozwijających się odpowiedzialnych obywateli. Ważnymi narzędziami umożliwiającymi osiągnięcie tego są:
gra w technologii Augmented Reality, interaktywne dydaktyki oraz elementy profilaktyki.

 Zarejestrowane  materiały  będą  używane  do  celów  niekomercyjnych  w  Internecie,  w  formie
elektronicznej  i  w  formie  drukowanych  mediów.  Deklaruję  zgodę  na  publikację  moich  aktywności,
stwierdzeń oraz obrazów (zdjęcia, wideo).

Zgadzam  się  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  –  oraz  publikacją  mojego  imienia  i
nazwiska,  zawodu  oraz  kraju  zamieszkania  –  w  celach  badawczych  oraz  celów  związanych  z  edukacją
medialną.
Więcej o projekcie ID-EYE może być znalezione na stronie projektu: http://www.id-eye.eu.

IMIĘ I NAZWISKO 
UCZESTNIKA
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 
PRAWNEGO (O ILE MA 
ZASTOSOWANIE)
DANE 
KONTAKTO
WE 

TELEFON E-MAIL

PODPIS MIEJSCE/DATA

[WSTAW NAZWĘ ORGANIZACJI, LOGO, DANE KONTAKTOWE] 
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EWALUACJA INSTRUKTORÓW

Po warsztatach
Jak wielu nauczycieli zaznaczyło w formularzu ewaluacji, że ich wdrożenie lekcji miało pozytywny 
wpływ na:

#POZYTYWNY WPŁYW NA ILU UCZESTNIKÓW
ICH NAUCZANIE
ICH UCZNIÓW
BEZPIECZEŃSTWO ONLINE 
UCZNIÓW

Jak wielu uczniów stwierdziło że użyją ponownie warsztatowych dobrych praktyk?
INDYWIDUALNE 
WARSZTATOWE DOBRE 
PRAKTYKI

# UŻYJĘ ICH PONOWNIE # NIE UŻYJĘ ICH PONOWNIE

Lista Dobrych Praktyk i Nauczek na Przyszłość (BP/LL)
DOBRE PRAKTYKI WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ
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Jak oceniasz wpływ warsztatów na nauczycieli, uczniów oraz bezpieczeństwo online uczniów?
WPŁYW NA 1 – Bardzo 

negatywny
2 - 
Negatywny

3 - 
Neutralny

4 - 
Pozytywny

5 – Bardzo 
pozytywny

NAUCZYCIELI
UCZNIÓW
BEZPIECZEŃSTWO 
ONLINE UCZNIÓW

Po kilku miesiącach
Jak wielu nauczycieli nadal używa warsztatowych dobrych praktyk?
INDYWIDUALNE WARSZTATOWE DOBRE 
PRAKTYKI

#NAUCZYCIELE NADAL JEJ UŻYWAJĄ

Jak wielu nauczycieli próbowało warsztatowych dobrych praktyk po warsztatach, których nie 
próbowali podczas wdrażania swoich indywidualnych lekcji?
INDYWIDUALNE WARSZTATOWE DOBRE 
PRAKTYKI

#NAUCZYCIELE PRÓBOWALI JEJ PO 
WARSZTATACH

Jak oceniasz wpływ warsztatów na nauczycieli, uczniów oraz bezpieczeństwo online uczniów?
WPŁYW NA 1 – Bardzo 

negatywny
2 - 
Negatywny

3 - 
Neutralny

4 - 
Pozytywny

5 – Bardzo 
pozytywny

NAUCZYCIELI
UCZNIÓW
BEZPIECZEŃSTWO 
ONLINE UCZNIÓW
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DOKUMENTY WARSZTATOWE 

W tej sekcji znajdziesz dokumenty, które będą potrzebne podczas twoich warsztatów z 
uczestnikami. PREZENTACJA WARSZTATOWA  jest wizualnym wsparciem dla uczestników w 
podążaniu za twymi tematami. W opisie każdej sesji znajdziesz tabelę, która Tobie powie kiedy 
który slajd  pokazać.
Dokument WARUNKI SUKCESU służy temu, aby twoi uczestnicy zrozumieli co powinni umieć zrobić 
po każdej sesji. Jednoznaczne kryteria powinny pomóc uczestnikom skupić się na przekazywanej 
przez Ciebie wiedzy i niezbędnych dla nich umiejętnościach.
Przeglądy DOBRYCH PRAKTYK dla modułów warsztatowych na czterech poziomach służą jako wielki
zbiór,  z którego twoi uczestnicy będą sięgać po co najmniej jedną praktykę na każdy poziom 
implementacji  ich własnych wdrożeniowych lekcji.
MARKERY w grze są potrzebne do grania w nią. Jest ważne by ZADANIE w grze było zrozumiałe dla 
nauczycieli uczniów w grupie wiekowej 8-11. Powinieneś im powiedzieć, że zadanie zawiera 
inspirowane grą rysunki uczniów na temat własnej tożsamości online. Możesz pozwolić 
nauczycielom spróbować wykonanie zadania przez poproszenie o narysowanie ich własnych 
tożsamości online, także poprzez formę  lub określenie  słowami. Pozwól również uczestnikom 
zapoznać się z KWESTIONARIUSZEM gry, który uczniowie wypełniają po rozegraniu gry.
Szablon SCENARIUSZA LEKCJI jest niezwykle ważny, ponieważ twoi uczestnicy spędzają część 
trzeciej i czwartej sesji na jego wypełnianiu. Twoim zadaniem jest dawać im wsparcie, dlatego 
powinieneś być bardzo obeznany z szablonem.
Dokumenty EWALUACJI mają również wielkie znaczenie, ponieważ dadzą one Tobie informacje 
zwrotne od nauczycieli na temat twoich wdrożeniowych lekcji. Sam dokument EWALUACJI dotyczy 
wyłącznie nauczycieli. Dokument KRYTERIA OCENY WDRAŻANIA  dotyczy zarówno nauczycieli jak i 
ich uczniów.
Ostatni dokument, ZAŚWIADCZENIE, ma być spersonalizowany przez Ciebie dla wszystkich twoich 
uczestników i zostać przekazany jako uznanie wysiłków twoich uczestników  i ich postępów w 
warsztacie.
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PREZENTACJA WARSZTATOWA 8-11
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PREZENTACJA WARSZTATOWA 12-14
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WYZNACZNIKI SUKCESU 

SESJA 1 
[8-11] Jesteś w stanie wyjaśnić wpływ etykiet tożsamości i typów uczenia na trzech poziomach: 
w twoim nauczaniu, uczeniu się twoich uczniów i bezpieczeństwie uczniów online.
[12-14] Jesteś w stanie wyjaśnić wpływ etykiet tożsamości i pojęcie "płynnego życia " na trzech 
poziomach: w twoim nauczaniu, uczeniu się twoich uczniów i bezpieczeństwie uczniów online. 

SESJA 2 
Jesteś w stanie wyjaśnić wpływ interaktywnych metod dydaktycznych i profilaktycznych na trzech 
poziomach: w twoim nauczaniu, uczeniu się twoich uczniów i bezpieczeństwie uczniów online. 

SESJA 3 
Jesteś w stanie wyjaśnić wpływ edukacyjnych technologii i gry AR na trzech poziomach: w twoim 
nauczaniu, uczeniu się twoich uczniów i bezpieczeństwie uczniów online. 

SESJA 4  
Jesteś w stanie postawić hipotezy o oddziaływaniu scenariusza lekcji na trzech poziomach: w twoim
nauczaniu, uczeniu się twoich uczniów i bezpieczeństwie uczniów online. 

SESJA WDRAŻANIA 
Jesteś w stanie sprawdzić oddziaływanie swojego scenariusza lekcji na trzech poziomach: w twoim 
nauczaniu, uczeniu się twoich uczniów i bezpieczeństwie uczniów online. 

SESJA 5 
Jesteś w stanie ocenić oddziaływanie swojego scenariusza lekcji na trzech poziomach: w twoim 
nauczaniu, uczeniu się twoich uczniów i bezpieczeństwie uczniów online. 
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POZIOM 1 DOBRE PRAKTYKI
Grupa wiekowa 8-11

Dobre Praktyki etykiet tożsamości
 Niech uczniowie powtarzają i zrozumieją następujące 3 zdania:

o Czasem robię błędy; 
o Czasem moja motywacja jest egoistyczna; 
o Jestem częścią problemu.

 Wyjaśnij sens tych zdań.
 Zapytaj uczniów czy zgadzają się z nimi, czy też nie, oraz jak czuli się wypowiadając te zdania.

 Daj uczniom odzew i pozwól im rozróżnić trenowanie od ewaluacji;
 Daj uczniom ewaluację i pozwól im rozróżnić pomiędzy ocenianiem, konsekwencjami oraz 

osądem;
 Niech uczniowie stworzą drugi arkusz ocen by zanotowali swoje reakcje na pierwszą 

sytuację.

Dobre Praktyki typów nauczania
 Uświadom uczniom jaki prezentują typ uczącego się;
 Umożliw im porażkę podczas nauczania;
 Stwórz sytuacje „przepływu”:

o Zaprezentuj im zadanie które wyzywa ich dostępne umiejętności, ale będące w ich zasięgu;
o Jasno sprecyzuj cele;
o Efekt: koncentracja, utrata samo  świadomości, utrata poczucia czasu.
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POZIOM 1 DOBRE PRAKTYKI
Grupa wiekowa 12-14

Dobre Praktyki etykiet tożsamości
 Niech uczniowie powtarzają i zrozumieją następujące 3 zdania:

o Czasem robię błędy; 
o Czasem moja motywacja jest egoistyczna; 
o Jestem częścią problemu.

 Wyjaśnij sens tych zdań.
 Zapytaj uczniów czy zgadzają się z nimi, czy też nie, oraz jak czuli się wypowiadając te zdania.

 Daj uczniom odzew i pozwól im rozróżnić trenowanie od ewaluacji;
 Daj uczniom ewaluację i pozwól im rozróżnić pomiędzy ocenianiem, konsekwencjami oraz 

osądem;
 Niech uczniowie stworzą drugi arkusz ocen by zanotowali swoje reakcje na pierwszą 

sytuację. 

Dobre praktyki „płynnego życia”
Jedyną szansą na szacunek do samego siebie jest zyskanie społecznych umiejętności, które 
umożliwiają nam życie z innymi:

 Przeprowadzanie dialogu;
 Przeprowadzanie negocjacji;
 Zyskiwanie obustronnego porozumienia;
 Zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów;
 Umiejętność uczenia się i reagowania na nowe sytuacje.
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POZIOM 2 DOBRE PRAKTYKI
Grupy wiekowe 8-11; 12-14

Dobre Praktyki interaktywnych dydaktyk
 Zadaj pytania diagnostyczne podczas lekcji;
 Pozwól uczniom by wskazali czy nadążają za tobą, jeżeli nie, pozwól uczniowi, który wskazał 

że rozumie, wytłumaczyć reszcie uczestników;
 Nie typowe „podniesienie rąk” decyduje, który z uczniów udzieli odpowiedzi, ale losowy  

wybór.
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POZIOM 3 DOBRE PRAKTYKI
Grupa wiekowa 8-11

Dobre Praktyki profilaktyki
 Użyj interaktywnych metod, w których nauczyciel inicjuje interakcje i angażuje dzieci. Dzieci

są  aktywnymi  uczestnikami  oraz  wpływają  na  przebieg  interakcji.  Na  przykład  metoda
nauczania oparta na pracę projektem.

 Działania, w których nauczyciel działa jako doradca, przyjaciel lub mentor i tylko koordynuje
i moderuje pomysły,  plany oraz działania tworzone przez samych uczniów są najbardziej
efektywne.

 W  oparciu  o  diagnozę  uczniów,  nauczyciel  planuje  jakie  umiejętności  powinni  zyskać  i
doświadczyć  podczas  trwania  projektu.  Nauczyciel  sugeruje  bardzo  przejrzyste  cele
edukacyjne.

 Wdrażanie elementów takich jak: dyskusja, burza mózgów, podział zadań, podsumowanie
każdego  z  etapów  wdrażania,  ewaluacja  całego  projektu,  dyskusja  o  nauczkach  na
przyszłość.

 Kluczowym jest  utrzymanie  motywacji  i  wiary  uczniów,  wiary  nauczyciela  w możliwości
dzieci, co pomaga im przyjąć porażkę, nauczyć się na błędach a tym samym nauczyć się
wytrwałości.

 „Traktuj siebie jako narzędzie” – ma to zastosowanie do procesu auto poprawiania się – jako
narzędzie  musisz  się  ulepszyć  –  więc  rozwijaj  się  i  szkól  się,  zajmij  się  swoimi
profesjonalnymi umiejętnościami oraz rozwiń umiejętności przydatne do pracy z młodymi
ludźmi.  To założenie ma również inny aspekt – jeżeli  przekonasz młodych ludzi  do tego
podejścia za młodu, nauczą się wartości i możliwości auto rozwoju.

 “Jestem częścią problemu” - to podejście do samego siebie powinno bardzo pomóc ci w
pracy i spowodować większą wiarygodność jako dorosłego w relacjach z dziećmi. Jest to
trudne podejście do pracy, ponieważ zakłada że w najbardziej problematycznych sytuacjach
uczniów,  możesz mieć  duży wkład – nie zawsze pozytywny.  Na przykład,  gdy uczeń nie
rozumie  zajęć/tematu,  zanalizuj  co  robisz  lub  czego  nie  robisz  by  spowodować  brak
postępów,  zanim  wystawisz  im  ocenę.  Takie  podejście  nauczyciela  buduje  w  dzieciach
poczucie sprawiedliwości, wiarę w dorosłych oraz zwiększa ich poczucie własnej wartości
(jako młodych indywidualistów, który jest traktowany jako przedmiot, nie jako obiekt).
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POZIOM 3 DOBRE PRAKTYKI
Grupa wiekowa 12-14

Dobre Praktyki profilaktyki
 Użyj interaktywnych metod, w których nauczyciel inicjuje interakcje i angażuje dzieci. Dzieci

są  aktywnymi  uczestnikami  oraz  wpływają  na  przebieg  interakcji.  Na  przykład  metoda
nauczania oparta na pracę projektem.

 Działania, w których nauczyciel działa jako doradca, przyjaciel lub mentor i tylko koordynuje
i moderuje pomysły,  plany oraz działania tworzone przez samych uczniów są najbardziej
efektywne.

 W  oparciu  o  diagnozę  uczniów,  nauczyciel  planuje  jakie  umiejętności  powinni  zyskać  i
doświadczyć  podczas  trwania  projektu.  Nauczyciel  sugeruje  bardzo  przejrzyste  cele
edukacyjne.

 Wdrażanie elementów takich jak: dyskusja, burza mózgów, podział zadań, podsumowanie
każdego  z  etapów  wdrażania,  ewaluacja  całego  projektu,  dyskusja  o  nauczkach  na
przyszłość.

 Młodzi ludzie muszą konfrontować swoje idee z dorosłymi – dlatego nie powinieneś unikać
„trudnych tematów”

 Kluczowym jest  utrzymanie  motywacji  i  wiary  uczniów,  wiary  nauczyciela  w możliwości
dzieci, co pomaga im przyjąć porażkę, nauczyć się na błędach a tym samym nauczyć się
wytrwałości.

 „Traktuj siebie jako narzędzie” – ma to zastosowanie do procesu auto poprawiania się – jako
narzędzie  musisz  się  ulepszyć  –  więc  rozwijaj  się  i  szkól  się,  zajmij  się  swoimi
profesjonalnymi umiejętnościami oraz rozwiń umiejętności przydatne do pracy z młodymi
ludźmi.  To założenie ma również inny aspekt – jeżeli  przekonasz młodych ludzi  do tego
podejścia za młodu, nauczą się wartości i możliwości auto rozwoju.

 “Jestem częścią problemu” - to podejście do samego siebie powinno bardzo pomóc ci w
pracy i spowodować większą wiarygodność jako dorosłego w relacjach z dziećmi. Jest to
trudne podejście do pracy, ponieważ zakłada że w najbardziej problematycznych sytuacjach
uczniów,  możesz mieć  duży wkład – nie zawsze pozytywny.  Na przykład,  gdy uczeń nie
rozumie  zajęć/tematu,  zanalizuj  co  robisz  lub  czego  nie  robisz  by  spowodować  brak
postępów,  zanim  wystawisz  im  ocenę.  Takie  podejście  nauczyciela  buduje  w  dzieciach
poczucie sprawiedliwości, wiarę w dorosłych oraz zwiększa ich poczucie własnej wartości
(jako młodych indywidualistów, który jest traktowany jako przedmiot, nie jako obiekt).
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POZIOM 4 DOBRE PRAKTYKI
Grupy wiekowe 8-11; 12-14

Dobre Praktyki technologii edukacyjnych
NARZĘDZIA WEB 2.0 NARZĘDZIA I SUGEROWANE STRONY

Blogi
 Blogger: Profesjonalne e-portfolio www.blogger.com
 Wordpress: Profesjonalne e-portfolio 

www.wordpress.org 

Wiki  Wikipedia: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.wikipedia.org 

Oznaczanie oraz aplikacje 
społecznościowe

 Delicious: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.delicious.com 

 Diigo: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.diigo.com 

Sieci społecznościowe

 LinkedIn: Osobiste i zawodowe sieci www.linkedin.com  
 Instagram: Osobiste i zawodowe sieci  

www.instagram.com
 Twitter: Osobiste i zawodowe sieci www.twitter.com 
 Google+: Osobiste i zawodowe sieci  

www.plus.google.com 

Dzielenie się mediami

 Edmodo: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.edmodo.com

 Fotobabble: Rozwijanie umiejętności komunikacji 
www.fotobabble.com  

 Vimeo: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.vimeo.com  

Blogowanie audio i podcasty

 AudioBoo: Rozwijanie umiejętności komunikacji 
www.audioboo.fm

 iPadio: Rozwijanie umiejętności komunikacji 
www.ipadio.com 

Serwisy współpracy i komunikacji

 Google Docs: Efektywna współpraca  
www.drive.google.com  

 Google Drive: Efektywna współpraca  
www.drive.google.com 

 Dropbox: Efektywna współpraca www.dropbox.com 
 YouTube: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 

www.youtube.com
 Clilstore: Komunikowanie się bez barier 

www.multidict.net
 Skype: Komunikowanie się bez barier www.skype.com
 WhatsApp: Komunikowanie się bez barier 

www.whatsapp.com 
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Serwisy zbierania danych 

 Khan Academy: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.khanacademy.org

 Google Maps: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.google.com/maps

 Scoop.it: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.scoop.it

 Paper.li: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.paper.li

 Google Alerts: Zarządzanie i dzielenie się informacjami 
www.google.com/alerts 

Aplikacje dzielenia się 
prezentacjami

 Mind24: tworzenie prezentacji www.mind24.com 
 Prezi: tworzenie prezentacji  www.prezi.com  
 Screenr: tworzenie prezentacji  www.screenr.com 
 Slideshare: tworzenie prezentacji  www.slideshare.net 
 GoAnimate: tworzenie prezentacji  www.goanimate.com

Narzędzia refleksji
 Gra AR IdentifEYE: poważna gra
 8-11: http://identifeye.ezzev.eu/
 12-14: http://id-eye2.ezzev.eu

184

http://id-eye2.ezzev.eu/
http://identifeye.ezzev.eu/
http://www.goanimate.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.screenr.com/
http://www.prezi.com/
http://www.mind24.com/
http://www.google.com/alerts
http://www.paper.li/
http://www.scoop.it/
http://www.google.com/maps
http://www.khanacademy.org/


MARKERY AR
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WARSZTAT IDentifEYE – zadanie do gry AR 

Grupa wiekowa: 8-11   
IMIĘ I NAZWISKO
KLASA WIEK MIEJSCE/

DATA
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WARSZTAT IDentifEYE WORKSHOP – ANKIETA AR

Grupa wiekowa: 8-11  / 12-14 
IMIĘ I NAZWISKO
KLASA WIEK MIEJSCE/DATA 5

PYTANIA ANKIETY

1 Do czego przydaje się taka gra Augmented Reality (Rozszerzona Rzeczywistość) w czasie 
lekcji?  /Proszę odpowiedzieć w jednym zdaniu/:

2  Co sądzisz o grze? /zaznacz krzyżykiem 1 z 4 możliwości/:
nuda innowacyjna ekscytująca interesująca

3 Czy pytania w grze były zrozumiałe dla ciebie? /zaznacz krzyżykiem 1 z 3 możliwości/:
           tak nie częściowo 

4 Czy symbole w grze były zrozumiałe dla ciebie? /zaznacz krzyżykiem 1 z 3 możliwości/:
            tak                               nie             częściowo

5 Czy będziesz chciał jeszcze raz zagrać w tę grę? /zaznacz krzyżykiem 1 z 3 możliwości/:
tak nie nie wiem

Dlaczego ? /Proszę odpowiedzieć w jednym zdaniu/:

6 Czy był/eś/aś więcej niż zazwyczaj zaangażowany w przebieg i temat tej lekcji?
/zaznacz krzyżykiem 1 z 3 możliwości/:

tak nie nie wiem

7 Czy czujesz się współodpowiedzialny za swoje uczenie się? 
/zaznacz krzyżykiem 1 z 3 możliwości/:

tak nie nie wiem

8 Jeśli masz jakieś uwagi - prosimy napisz:
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PLAN LEKCJI (czas trwania 45 minut)

IMIĘ I NAZWISKO
SZKOŁA
DATA
ADRES EMAIL

NAZWA LEKCJI

PROGRAMOWA POZA PROGRAMOWA
JEŻELI PROGRAMOWA, TO JAKI 
PRZEDMIOT

WYZWANIE/ 
SZANSA

CELE NAUCZANIA

KRYTERIUM SUKCESU

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI
POZIOM 1 - TEMATY

POZIOM 2 - DYDAKTYKA

POZIOM 3 - PROFILAKTYKA

WLICZAJĄC GRĘ AR TAK NIE
JEŻELI NIE, DLACZEGO

JEŻELI NIE, JAKA 
TECHNOLOGIA EDUKACYJNA
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PLANOWANY WPŁYW
NA MOJE NAUCZANIE

NA MOICH UCZNIÓW

NA BEZPIECZEŃSTWO ONLINE 
UCZNIÓW

TYPY OCENY
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OPIS PLANU 
LEKCJI
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EWALUACJA NAUCZYCIELI
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EWALUACJA

IMIĘ I NAZWISKO
SZKOŁA
DATA
ADRES EMAIL

NAZWA LEKCJI

JAK PRZEDSTAWIŁEŚ
SWOJE 
WYZWANIE / 
SZANSĘ?

WYNIKI OCENY

WPŁYW LEKCJI NA 
TWOJE NAUCZANIE

WPŁYW LEKCJI NA 
TWOICH UCZNIÓW
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WPŁYW LEKCJI NA 
BEZPIECZEŃSTWO 
ONLINE UCZNIÓW

JAKĄ DOBRĄ 
PRAKTYKĘ UŻYJESZ 
PONOWNIE?

JAKIEJ DOBREJ 
PRAKTYKI JUŻ NIGDY 
NIE UŻYJESZ?

CZY OSIĄGNĄŁEŚ SWOJE 
CELE NAUCZANIA 
MIERZONE WZGLĘDEM 
KRYTERIÓW SUKCESU? 

DODATKOWE UWAGI
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NARZĘDZIA EWALUACJI DLA NAUCZYCIELI
Dla twoich uczniów
Stwórz ankietę z następującymi pytaniami, mierzącymi szerokość etykiet tożsamości (pytania 1-3), 
stałość postaw (pytanie 4 dla grupy wiekowej 8-11), poziom tolerancji inności (pytanie  4 dla grupy 
wiekowej12-14). Rozdaj ją na początku wdrażanej lekcji.

Q1 Czasem robię błędy. Zgadzam się/Nie zgadzam się.
Q2 Czasem moja motywacja jest egoistyczna. Zgadzam się/Nie zgadzam się.
Q3 Jestem częścią problemu.  Zgadzam się/Nie zgadzam się.
Q4 [8-11] Czasami niepowodzenie jest dobrą rzeczą. Zgadzam się/Nie zgadzam się 
Q4 [12-14] Mam umiejętność komunikowania się z osobami mającymi zupełnie inną opinię od 
mojej. Zgadzam się/Nie zgadzam się.

Policz ilość  odpowiedzi „Zgadzam się” i potraktuj ten wynik jako punkt wyjściowy. Pod koniec 
wdrażanej lekcji ponownie rozdaj tą samą ankietę. Policz ilość odpowiedzi „Zgadzam się” i 
potraktuj ten wynik jako kolejny punkt. Ilość odpowiedzi „Zgadzam się” powinna być na tym etapie 
wyższa o przynajmniej 10%. Wprowadź wyniki ewaluacji do arkusza ewaluacji w sekcji: „Wpływ 
lekcji na twoich uczniów”.

Bezpieczeństwo online uczniów
Dodaj do ankiety jedno pytanie o bezpieczeństwie online:
Q5 Oceń następujące zdanie w skali od 1 (całkowicie się nie zgadzam) do 5 (całkowicie się 
zgadzam): jeżeli coś złego stanie się online, będę wiedział co robić.

Zadaj to samo pytanie pod koniec wdrażanej lekcji. Wprowadź wynik do arkusza ewaluacji w sekcji: 
„Wpływ lekcji na bezpieczeństwo online uczniów”.

Dla ciebie [nauczyciela]
Przed rozpoczęciem wdrażanej lekcji oceń spodziewany  pozytywny wpływ następujących 
elementów, używając skali od „1” (bardzo niskie oczekiwania) do „5” (bardzo wysokie 
oczekiwania):

• Teoria tożsamości;
• Interaktywna dydaktyka;
• Profilaktyka;
• Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality).

Twoje oceny są punktem wyjściowym. Po zakończeniu wdrażania lekcji, ale przed wypełnianiem 
arkusza ewaluacji, oceń te same elementy, ale tym razem pod względem doświadczonego 
pozytywnego wpływu:

• Teoria tożsamości;
• Interaktywna dydaktyka;
• Profilaktyka;
• Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality).

Te oceny są kolejnym punktem. Wprowadź obie oceny do arkusza ewaluacji w sekcji: „Wpływ lekcji 
na twoje nauczanie”.
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Project title: Augmented Reality towards better understanding of Online Identities - IDentifEYE – 2013-1-GR1-LEO05-
13907

CERTYFIKAT 

UDZIAŁU W WARSZTATACH
W warsztatach IDentifEYE uczestnicy uczą się jak tworzyć, wdrażać i ewaluować 45 minutowe plany

lekcji dla uczniów w wieku 8-14 lat, które wzmocnią odporność uczniów na radzenie sobie z
doświadczeniami online – a tym samym zwiększając ich bezpieczeństwo online – równocześnie

umożliwiając im przyjmowanie świadomych, kreatywnych i krytycznych postaw, jako rozwijających się
odpowiedzialnych obywateli. Ważnymi narzędziami umożliwiającymi osiągnięcie tego są: 

gra w technologii Augmented Reality (Rozszerzona Rzeczywistość), 
interaktywna dydaktyka oraz elementy profilaktyki.

Warsztat jest wynikiem europejskiego projekt IDentifEYE [2013-1-GR1-LEO05-13907] – realizowanego
w ramach Programu Uczenie się Przez Całe Życie. Projekt polegał na transferze wiedzy z Cypru i

Holandii. Pilotażowe warsztaty odbyły się w Grecji, Polsce, Hiszpanii i na Litwie. 

Więcej o projekcie IDentifEYE można znaleźć na stronie projektu: http://www.id-eye.eu.

IMIĘ I NAZWISKO 
UCZESTNIKA
DATA

MIEJSCE

IMIĘ I NAZWISKO 
INSTRUKTORA
PODPIS INSTRUKTORA
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PARTNERZY PROJEKTU

CrystalClearSoft (Greece)
http://www.ccseducation.com/   

CCS specjalizuje się rozwoju interaktywnych į wysoce skutecznych 
edukacyjnych programach, które mogą zaangażować wszystkich, 
niezależnie od wieku.
CrystalClearSoft (CCS) został założony w 2005 roku, przez grupę 
nauczycieli oraz technologów, którzy zauważyli zyski jakie mogą 
przynieść nowe technologie zarówno osobom uczącym się w 
różnych wiekach, jak i nauczycielom. Misją CCS jest wprowadzenie 
procesu nauczania-uczenia w nową erę, zwiększając jego 
efektywność poprzez użycie specjalnie stworzonych technologii. 

Ezzev Foundation (The 
Netherlands)
http://www.ezzev.eu/ 

Fundacja EZZEV (EF) jest niedużą fundacją, która stymuluje 
świadomość młodzieży na temat praw w świecie online oraz 
efektów bycia online – zarówno wpływających na nich oraz na 
innych. Wraz z polskim partnerem, Fundacją Citizen Project, Ezzev 
jest pionierem w tworzeniu i wdrażaniu konstruktywnych, opartych 
na konfrontacyjnych przeżyciach, dydaktyk wspartych przez nowe 
technologie, takie jak Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented 
Reality). Celem fundacji jest pomóc młodzieży (i ich otoczeniu) 
wyrwać się z automatycznych zachowań, i skierować ich w kierunku 
zachowań zakorzenionych w rozwiniętych, personalnych etykach. 

Cosmic Innovations (Cyprus)
http://www.cosmic-
innovations.eu/

COSMIC  INNOVATIONS  (COIN)  to  bardzo  dynamiczna  firma
konsultingowa,  łącząca  komercyjne  i  publiczne/Unijne  systemy
fundowania. 
Usługi  COIN  zawierają  rozwój  biznesu,  pozyskiwanie  środków
publicznych,  oraz wdrażanie pod konkretne potrzeby,  trenowanie
oraz transfer technologii. Wszystkie oferowane usługi skupiają się
na  wysokiej  jakości  wyników,  co  wyróżnia  COIN  na  tle  innych
konsultantów, którzy unikają technicznych wdrożeń.

Fundacja Citizen Project (Poland)
http://www.foundationcitizenproj
ect.eu/home/

Fundacja Citizen Project (FCP) jest małą fundacją non-profit. Jej 
celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywateli poprzez 
promowanie nowych umiejętności medialnych, nowych dydaktyk 
oraz umiejętności obywatelskich wśród obywateli Polski i Europy. 
Fundacja działa jako sieć organizacji, współpracująca z 
wolontariuszami, ekspertami oraz  instytucjami, takimi jak szkoły i 
lokalne organizacje rządowe. 

Gdańskie Centrum Profilaktyki 
Uzależnień (Poland)
http://www.gcpu.pl/

Gdańskie  Centrum  Profilaktyki  Uzależnień  (GCPU)  zostało
utworzone  w  Gdańsku  przez   lokalne  władze,  by  zainicjować,
zrealizować  oraz  koordynować  działania  związane  z  profilaktyką
uzależnień.
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Viešoji įstaiga JAUNIMO 
KARJEROS CENTRAS (Lithuania)
www.karjeroscentras.eu 

JKC  jest  organizacją  pozarządową  posiadającą  ponad  10  letnie
doświadczenie  we  wspieraniu  młodzieży  i  dorosłych  poprzez
nieformalne programy edukacyjne oraz usługi doradcze. Celuje w
zaspokojenie  publicznych  potrzeb  poprzez  edukacyjne,  naukowe,
kulturowe,  społeczne  oraz  prawne  inicjatywy.  JKC  ma  5  stałych
pracowników  oraz  silną  sieć  kontaktów  trenerów,  ekspertów,
konsultantów oraz doradców zapewniających edukację i doradztwo
w całym kraju.
Od 2001 roku, JKC aktywnie pracuje z nauczycielami oraz zespołem
wsparcia  edukacji  (psycholodzy,  pedagodzy  społeczni  itd.)  w celu
wyposażenia ich w wiedzę į umiejętności potrzebne do rozwinięcia
uczenia przez całe życie oraz doradztwa na temat możliwości w ich
szkołach.  Ponieważ  zapewniają  szkolenia  nauczycieli,  ciągle
wdrażają projekty mające na celu rozwój narzędzi do nauczania oraz
zasobów;  dostarczają  szkolenia,  które  mogą  pomóc  w  rozwinąć
umiejętności w systemie edukacyjnym. 

Fundación Privada Joan XXIII
http://www.cetei.info 
http://www.j23.fje.edu/ 

CETEI,  w  ramach  fundacji  Joan  XXIII  Foundation,  jest  centrum
innowacji  technologicznych,  które  stwarza  nowe  możliwości
osobistego  i  zawodowego  rozwoju  poprzez  nauczanie,  stwarza
synergię  pomiędzy  szkoleniem  i  zatrudnieniem  oraz  poprawia
konkurencyjność i wydajność biznesu.
CETEI  działa  jako  kompleksowe  zaopatrzenie  i  zarządzanie
projektów  w  centrach  edukacyjnych,  by  podnieść  poziom
innowacyjności  oraz  dokonać  zmiany  w  szkołach  i  instytucjach,
szczególnie podczas zmian, oraz podnieść poziom profesjonalnych
umiejętności.
Podzielone  jest  to  na  cztery  obszary:  innowacje  pedagogiczne,
aplikacje ICT w klasach, technologiczno-pedagogiczne kierownictwo
, usługi konsultacji edukacyjnych 
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PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Gdańsk
http://www.gdansk.pl/   

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku
http://ateneum.edu.pl/   

Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdańsku 
www.sp21.to.pl 

Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku 
www.sp57gda.pl 

Szkoła Podstawowa nr 75 w Gdańsku  
www.zssio.eu/szkolapodstawowa

Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku 
 www.sp79.gda.pl 

Gimnazjum nr 2 w Gdańsku 
www.gim2.gda.pl

Gimnazjum nr 10 w Gdańsku 
www.gim10.edu.pl 

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku  
www.gimnazjum25.pl 

105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
105st Primary School of Athens 
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JESUITAS BELLVITGE 
BELLVITGE JESUIT

http://www.joan23.fje.edu/  

JESUITAS CASP. SAGRAT COR DE JESUS 
CASP JESUIT.  JESUS' SACRED HEART 

http://www.casp.fje.edu/ 

JESUITAS EL CLOT. ESCOLA DEL CLOT 
CLOT JESUIT. CLOT SCHOOL 
http://www.clot.fje.edu/ 

JESUITES GRÀCIA. ESCOLA KOTSKA 
GRÀCIA JESUIT. KOTSKA SCHOOL 

http://www.kostka.fje.edu/ 

JESUITES POBLE SEC. ESCOLA SANT PERE CLAVER 
POBLE SEC JESUIT. SANT PERE CLAVER SCHOOL 

http://www.spclaver.fje.edu/ 

JESUITES SANT GERVASI. ESCOLA INFANT JESUS
 SANT GERVASI JESUIT. JESUS SCHOOL

http://www.santgervasi.fje.edu/  

JESUITES SARRIA. SANT IGNASI. 
SARRIA JESUIT. SANT IGNASI 

http://www.santignasi.fje.edu/ 

Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla 
 Kaunas Simonas Daukantas middle school

http://www.daukantas.kaunas.lm.lt/    

Prienų rajono Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija  
Prienai disctric of Veiveriai Tomas Zilinskas

gymnasium 
http://www.vtzg.lt/     

Kauno Rokų gimnazija 
Kaunas Rokai gymnasium
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Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo
gimnazija 

 Raseiniai district of Nemaksciai Martynas
Mazvydas gymnasium

www.nemaksciugimnazija.lt     

KTU Vaižganto progimnazija 
KTU Vaizgantas pro-gymnasium

www.ktuprogimnazija.lt 

Biržų "Aušros" pagrindinė mokykla  
Birzai "Ausra" high school

http://birzuausra.lt   

Kauno Jono Jablonskio gimnazija 
Kaunas Jonas Jablonskis gymnasium

www.jablonskis.kaunas.lm.lt    
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SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA

Wszystkich, którzy przyczynili  się  do wdrożenia projektu, Paweł Adamowicz, Irena Adamowska,
María  Teresa  Arbués,  Mariola  Ataman-Mańkowska,  Anna  Baranowska,  Beata  Bukowska,  Maria
Christodoulou,  Patrycja  Cybulska,  Anna Dąbrowska-Górska ,  Miguel  Delgado Caballero,  Dimitris
Diamantis, Anna Dolata, Jadwiga Drosdowska, Jelmer Evers, Alicja Fortenbach, Greta Gedgaudaitė,
Ewelina Gerke, Hanna Górecka, Joanna Gregorowicz, Michał Guć, Onno Hansen, Mattheos Kakaris,
Petra  Keller,  Piotr  Kowalczuk,  Joanna  Kowalczyk,  Jakub  Kownacki,  Jovyta  Kumpienė,  Adam
Landowski,  Lidia  Lisińska,  Hans  en  Sofie  van  Manen,  Elena  Mantzari,  Katarzyna  Marczewska,
Milena  Misztal,  Urszula  Młynarczyk,  Anna  Mrotek,  Radosław  Nowak,  Piotr  Olech,  Henryk
Olszewski,  Chara  Papanikolaou,  Monika  Piotrzkowska-Dziamska,  Małgorzata  Perzyna,  Liliana
Płoszaj,  Agata  Rafałowska,  Anna  Rejkowska,  Piotr  Romanowski,  Magdalena  Skiba,  Sylwia  Sorn,
Marzena  Sorokosz,  Beata  Staszyńska,  Teresa  Staszyńska,  Ewelina  Szajdziuk,  Grzegorz  Szczuka,
Waldemar  Tłokiński,  Anna  Turowska,  Antonis  Vlahakis,  Hein  Wils,  Anna  Wolińska,  Dariusz
Wołodźko, Elżbieta Zakrzewska, Michał Zapolski-Downar, Katarzyna Ziemann, Joanna Zorn-Szumiło,
wszystkich uczniów z gdańskich szkół oraz wszystkich uczestników warsztatów w Polsce, Hiszpanii,
Grecji oraz na Litwie.
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