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[An AR code]

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.

http://results.id-eye.eu/eBook/Promotional_Video_AR


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).

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  roskę 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).

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
 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. 



SESJA 1
Opis dla gupy wiekowej 8-11

CZAS OPIS MODUŁU SLAJD PPT DZIAŁ W PORADNIKU

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. 
 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. 

 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 karte 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 opaartej 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 osiąfgał 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, bardije 
pozytywnie reagujący na 
wyzwania. 

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;
 Algorithms and Big  Data instead of nonverbal communication; 
 Szablony dla profili;
 Różne narracje jednocześnie;
 Brak konsekwencji i brak ciągłości we własnej narracji. 



SESJA 2
Opis dla grupy wiekowej 8-11 lat

CZAS OPIS MODUŁU SLAJD PPT DZIAŁ W PORADNIKU

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. 

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 z 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.

• 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 z 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.



SESJA 3
OPIS DLA GRUPY WIEKOWEJ 8-11

CZAS OPIS MODUŁU SLAJD PPT SEKCJA PORADNIKA

10 Technologie edukacyjne 17 SESJA 3 TŁO

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

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

20 Tworzenie gry AR 19 SESJA 3 TŁO
TORZENIE 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 (Augmeted 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.”

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. 

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 „Granie w grę AR 8-11”.

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

Tworzenie gry RR

W celu stworzenia gry RR potrzebujesz wykonać następujące kroki:

http://identifeye.ezzev.eu/


 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?

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. 

Szkic planu pierwszej 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.



SESJA 4
Opis dla grupy wiekowej 8-11

CZAS OPIS MODUŁU SLAJD PPT DZIAŁ W 
PORADNIKU

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.



WDRAŻANIE LEKCJI
Opis dla grupy wiekowej 8-11

CZAS 
(MIN) 

OPI S 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.



SESJA 5
Opis dla grupy wiekowej 8-11

CZAS OPIS MODUŁU SLAJD PPT DZIAŁ W 
PORADNIKU

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 (eng. Best Practices and Lessons Learned - 
BP/LL).

Kryteria sukcesu:

 Nauczyciele są w stanie zewaluować 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 szansę 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?

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. 



SESJA 1
Opis dla grupy w wieku 12-14

CZAS OPIS MODUŁU SLAJD PPT SEKCJA PORADNIKA

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. 

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:

1. Czasami popełniam błędy;
2. Czasami moja motywacja jest egoistyczna;
3. 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. 

 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. 

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. 



SESJA 2
Opis dla grupy wiekowej 12-14 lat

CZAS OPIS MODUŁU SLAJD PPT DZIAŁ W PORADNIKU

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 gory” decydują, który uczeń ma udzielić odpowiedzi, ale losowy wybór. 

Impact table

Explain the impact of interactive didactics and the good practices on the teacher, their students and 
student online safety.

Bezpieczeństwo online Nauczyciel Uczeń
Obecność dorosłego w 
komunikowaniu się z 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.

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 z 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.



SESJA 3
OPIS DLA GRUPY WIEKOWEJ 12-14

CZAS OPIS MODUŁU SLAJD PPT SEKCJA PORADNIKA

10 Technologie edukacyjne 17 SESJA 3 TŁO

25 Granie w grę w technologi 
Rozszerzona Rzeczywistość (AR)

18 SESJA 3 TŁO
GRANIE W GRĘ AR 12-14
MARKERY GRY
KWESTIONARIUSZ 
ROZSZERZONEJ 
RZECZYWISTOŚCI

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.”

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.

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-eye2.ezzev.eu/.

http://id-eye2.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?

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.



SESJA 4
Opis dla gupy wiekowej 12-14

CZAS OPIS MODUŁU SLAJD PPT DZIAŁ W 
PORADNIKU

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.

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.



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 -  “lekja modelowa”

PROGRAMOWA X POZA PROGRAMOWA
JEŻELI PROGRAMOWA TO JAKI 
PRZDMIOT

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.



WYBRANE DOBRE PRAKTYKI
POZIOM 1 - TEMATY 3 zdania

POZIOM 2 - DYDAKTYKA - PYTANIA DISGNOSTYCZNE
- 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



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 TEH 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.

http://youtu.be/09vxKN1zLNI


• DAJ IM CHWILĘ NA OMÓWIENIE I WYBRANIE WSPÓLNEJ 
ODPOWIEDZI, JEŻELI SIĘ NIE ZGADZAJĄ, POZWÓL IM GŁOSOWAĆ

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?



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.

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



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 
PRZDMIOT

-

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

-

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.



WDRAŻANIE LEKCJI
Opis dla grupy wiekowej 12-14

CZAS 
(MIN) 

OPI S 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.



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 Nauczek 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?

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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Twórcy metody B.E.L.S. – Brain Essential Learning Steps  [od autorów projektu: Kluczowe Kroki 
Nauczania Umysłu] – definiują ją jako “ciągłe tematyczne podejście do nauczania kontentu 
curriculum poprzez interpretację oraz zastosowania”: 
http://www.achildsworldcenters.com/curriculum.html 
 
Interpretacje oraz zastosowania są w naszej opinii ważniejsze we współczesnej edukacji niż 
tradycyjny model przekazywania poznawczej wiedzy "od góry do dołu". Przyjrzyjmy się na przykład 
tekstom Dylana Williama. Konkretnie stwierdza on: [Black & Wiliam, 1998]: “Jeżeli (…) nauczyciele 
zaakceptują bogactwo dowodów, iż ten model transmisji nie działa, nawet według jego własnych 
kryteriów, zatem należy się zobowiązać do nauczania poprzez interakcję by rozwinąć w każdym  
z uczniów umiejętność przyswajania nowych faktów i pomysłów do ich zrozumienia.” 
 
Sądzimy, że lepiej jest nie zmuszać człowieka do uczenia go faktów na pamięć, a wykształcić w nim  
potrzebę i umiejętność kształcenia się przez całe życie - szczególnie w "płynnych czasach",  
w których żyjemy ("płynne czasy" - koncept opisany przez Zygmunta Baumana). 
 
Ponieważ zmiany zachodzą szybciej niż jesteśmy w stanie je zrozumieć, musimy być w stanie 
zrozumieć rzeczywistość w inny sposób – poprzez możliwość interpretowania ("O co w tym 
wszystkim chodzi?") oraz być w stanie zastosować to, co wydaje nam się zrozumiałe. Czasy 
tworzenia nowych koncepcyjnych modeli oraz ustalonych zestawów prawd są dawno za nami. 
Musimy być w stanie się adaptować (Bauman, 2004; 2005; 2011) oraz działać w sprawny i wydajny 
sposób (w celu pogłębienia informacji proponujemy zajrzeć do Alexisa Ohaniana, 2013)  
– a najlepszym sposobem na to jest implementowanie nowej wiedzy z neuronauk oraz 
umożliwianie osobom interpretacji i zastosowania. 
 
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 zmieniłaby 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. Jako autorzy projektu Dynamiczna Tożsamość, mamy 
świadomość, iż używamy tych samych kroków B.E.L.S., by zaadaptować metodę samą w sobie,  
co będzie jeszcze jaśniej pokazane podczas objaśniania poszczególnych kroków. 
 
Mimo że czasy są płynne, nie oznacza to, że wszystko inne znika. Szczególnie w płynnych czasach 
edukacja musi stawiać opór. Bauman (2005) pisze: “Siłą edukacji (…) jest podważanie wpływu 
codziennych doświadczeń, by walczyć, a ostatecznie bronić przed naciskami wychodzącymi  
ze społecznego otoczenia, w którym operuje osoba ucząca się”.  Dodaje: “Niekorzystne przewagi 
mogą być przytłaczające, a jednak demokratyczne (...) społeczeństwo (...) nie zna zastępstwa dla 
edukacji i auto-edukacji, jako środków wpływających na przebieg wydarzeń”. 
 
Zgodnie z teorią Baumana, oznacza to, iż edukacja musi uczyć ludzi umiejętności jak uczyć się 
poprzez własne życie i zwiększać obywatelskie umiejętności radzenia sobie z “odmiennością”: być 
w stanie przeprowadzać dialog, negocjować, zyskiwać wspólne zrozumienie oraz zarządzać  
i rozwiązywać konflikty. W pełni się z tym zgadzamy. 
 
 
 

Co to jest B.E.L.S.? 
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Używamy metody B.E.L.S. w inny sposób niż było to zamierzone. B.E.L.S. było zastosowane po raz 
pierwszy przez Świat Dziecka (Child’s World) jako metoda wczesnej opieki oraz wczesnej edukacji. 
Później, metoda ta 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: jako metodę do uczenia się przez całe życie. Używamy jej  
w różnych grupach wiekowych, ale dodaliśmy również własny krok do istniejących czterech: B.E.L.S. 
(4+), który zawiera implementację oraz ewaluację. 
 
            Metoda  B.E.L.S. http://www.achildsworldcenters.com/curriculum.html rozwija umiejętności  
uczenia się przez całe życie:  
 

 Rozwiązywanie problemów 
 Podejmowanie wyzwań 
 Wspólne uczenie się 
 Kreatywność 
 Systemy odpowiedzialności poznawczej  

 
Umiejętności te, w naszej opinii, są kluczowe na polach edukacji medialnej oraz profilaktyki - 
dwóch polach, w których stosujemy metodę B.E.L.S. 
 
 
 
Bibliografia: 
Zygmunt Bauman – Tożsamość (2004) 
Zygmunt Bauman – Płynne Życie (2005) 
Zygmunt Bauman – Płynne Czasy (2011) 
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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.



LOGISTYKA INSTRUKTORA
KROKI DO ZROBIENIA  UWAGI
WYDRUK 
DOKUMENTÓW

Wydruk dokumentów organizacyjnych:
LOGISTYKA INSTRUKTORA, aby instruktorzy mogli rozpocząć przygotowania
PRECES 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 dissyminacyjnego 

Zatwierdzenie 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.  

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 DOKUMENTU 
INSTRUKTORSKIEGO

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 
WARSZTATOWYC H

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.
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.

Prześlij wypełnione przez 
nauczycieli dokumenty do Pana 
Onno Hansena 
-onno.hansen@gmail.com.

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.



OPIS PROJEKTU

Grupa wiekowa: 8-11

Instruktorzy  uczą  nauczycieli  –  poprzez  pięcio-sesyjną  sesję  warsztatową  oraz  wdrożeniem  –  by
stworzyć, wdrożyć i ewaluować 45 minutowe plany lekcji dla uczniów w wieku 8-11 by zwiększyć
odporność  uczniów  do  radzenia  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 wdrożeniem – by 
stworzyć, wdrożyć i ewaluować 45 minutowe plany lekcji dla uczniów w wieku 12-14 by zwiększyć 
odporność uczniów do radzenia 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.



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

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.

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? 
- 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.).

Przygotowała: Ewelina Gerke (GCPU)



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.

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 predefiniowane 
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.



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".

http://identifeye2.ezzev.eu/
http://identifeye.ezzev.eu/
http://identifeye.ezzev.eu/?debug


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!

Pyt. Marker A Augmentacja Marker B Augmentacja Marker C Augmentacja Marker D Augmentacja
1 Czy jesteś 

chłopcem czy 
dziewczyną? 

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

Dziewczyna Pojawia się 
korona w 
kolorze 
fioletowym na 
głowie gracza. 

To cię nie 
obchodzi 

Pojawia się korona
w kolorze złotym 
na głowie gracza. 
W ramce obok 
pojawia się 



postaci chłopaka W ramce obok 
pojawia się 
pomocnik, w 
postaci 
dziewczyny

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

Zrelaksowany Do korony 
dodane są 
tenisówki

Cool Do korony dodane 
są okulary 
przeciwsłoneczne 
– nie zakrywają 
oczu 

Wysportowany Do korony 
dodana jest 
czapka z 
daszkiem 

Pyt. Marker A Augmentacja Marker B Augmentacja Marker C Augmentacja Marker D Augmentacja
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”

6 Czy normalnie 
wypełniasz 

Tak Korona zmienia kolor 
na śnieżnobiały, napis 

Nie Przelatuje kurz, 
czcionka na 

Czasem Korona zmienia 
kolor na szary



wszystkie pola 
rejestracji, nawet 
te, które nie są 
obowiązkowe?

na pasku staje się 
większy

pasku staje się 
mniejsza

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

Pyt. Marker A Augmentacja Marker B Augmentacja Marker C Augmentacja Marker D Augmentacja
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 
przyjaciółmi 
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 
podobnyc
h 
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 

Pyt. Marker A Augmentacja Marker B Augmentacja Marker C Augmentacja Marker D Augmentacja
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 
podobnych 
przyjaciół

Do twarzy 
gracza zostają 
dodane uszy

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

Pyt. Marker A Augmentacja Marker B Augmentacja Marker C Augmentacja Marker D Augmentacja
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 
pośrednik
a

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 
pośrednik
a

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

Tak Połowa z przycisków z 
pokazem slajdów 
(pytanie 13) dostaje 
dodatkowy X na nich. 

Nie Pojawia się 
kurz/ nic się nie 
dzieje 



ktoś kłamał np. o 
swoim wieku?

Dalej wysyłają 
wiadomości

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

Pytani
e

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 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) 

Zdjęcia są kluczowym elementem profilowania. Dla wielu są na równi z 
informacjami biometrycznymi. Dodawane są dwa zdjęcia, by zilustrować 



dodawany jest znak zakazu fotografowania – nie 
zrobiono zdjęcia.

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.



Pytanie Temat Augmentacje – opis Objaśnienie

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.

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.

Pytanie Temat Augmentacje – opis Objaśnienie

10 Stosunek 
względem innych

A. Zostają dodane przyciski z rozmytymi zdjęciami miłych
i strasznych nieznajomych
B. Zostają dodane białe przyciski oraz przyciski z 

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 

9



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

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.

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.

Pytanie Temat Augmentacje – opis Objaśnienie

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 A. Korona zmienia się w koronę z papuzim wzorem Papuga symbolizuje bycie pomiędzy – ktoś będzie powtarzał twoje słowa. 
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miłości B. Korona zmienia się w koronę z tygrysim wzorem
C. Korona zmienia się w koronę z wzorem w serduszka
D. Korona staje się szara

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.

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 
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 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; 
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 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: 

◦ nie rzuca cieni na twarz; 
◦ nie powoduje odbłysków na twarzy, w oczach lub okularach; 

 Siedzieć mając za plecami tło nie będące w kolorach skóry. Niebieski i 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.
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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:

 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: 
◦ Pobierać gry Silverlight; 
◦ Uruchamiać gry Silverlight;
◦ 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; 
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 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;

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. Kalibrację robimy pod adresem http://identifeye.ezzev.eu/?debug 
 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".

http://identifeye2.ezzev.eu/
http://identifeye.ezzev.eu/
http://identifeye.ezzev.eu/?debug


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 
odpowiedzieć na 
pytania w grze. 
Teraz pokaż 
marker A do 
kamery. Nie 
zasłaniaj markera 
dłonią. 

[POKAŻ] Zaczniemy – 
powodzenia!

Pyt. Marker A Augmentacja Marker B Augmentacja Marker C Augmentacja Marker D Augmentacja
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

Zabawny
m

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 Doświadczeni
e

Dłonie i mózg – 
jak z 
podręcznika do 
medycyny

Tworzenie
czegoś

Dłonie – jak z 
podręcznika do 
medycyny

Dyskusję Różne usta

Pyt. Marker A Augmentacja Marker B Augmentacja Marker C Augmentacja Marker D Augmentacja
7 W jaki sposób 

nauczyciel 
powinien 
dowiedzieć się, 
czy to, co zostało 
przedstawione na 
lekcji, zostało 

Sprawdzia
ny

Posadzka – regularna Dyskusję Posadzka – 
nieregularna

Pytania 
kontrolne 
podczas 
lekcji

Posadzka – 
nieregularna 
mozaika



zrozumiane? 
Poprzez:

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? 

Indywidua
lnie

Jedna abstrakcyjna 
osoba – animacja

W grupach Grupa 
abstrakcyjnych 
osób – 
animacja

Wspólnie 
z całą 
klasą 

Gromada 
abstrakcyjnych 
osób – animacja

Objaśnienie augmentacji

Pytanie 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 

2 Idealna klasa Sekcja 2:
A. Zdjęcie
B. Koło kolorów

3 Idealna klasa Sekcja 3:
A. Ceglana ściana z tablicą
B. Betonowa ściana z plakatem



C. Ściana z grafitti
D. Ceglana ściana

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



Pytanie Temat Augmentacje – opis Objaśnienie

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

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

7 Idealna klasa Sekcja 7:
A. Posadzka – regularna
B. Posadzka – nieregularna
C. Posadzka – nieregularna mozaika

8 Idealna klasa Sekcja 8:
A. Malowanie obrazu pędzlem – animacja
B. Piszące pióro – animacja
C. Ekran komputera szukającego informacji – animacja
D. Umykająca droga - animacja

9 Idealna klasa Sekcja 9:
A. Jedna abstrakcyjna osoba – animacja
B. Grupa abstrakcyjnych osób – animacja
C. Gromada abstrakcyjnych osób – animacja 

Wymagania
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 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.
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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.

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.
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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: 

◦ nie rzuca cieni na twarz; 
◦ nie powoduje odbłysków na twarzy, w oczach lub okularach; 

 Siedzieć mając za plecami tło nie będące w kolorach skóry. Niebieski i 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.
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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:

 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:
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 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: 
◦ Pobierać gry Silverlight; 
◦ Uruchamiać gry Silverlight;
◦ 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; 
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 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;

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):
1. Utwórz konto Azure http://azure.microsoft.com/ lub uzyskaj dostęp do istniejącego konta
2. 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.

3. Pobierz i zainstaluj Silverlight 4 SDK http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=7335 

4. Pobierz i zainstalujl NuGet http://www.nuget.org/ 
5. Pobierz i zainstaluj Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/download/ 
6. Pobierz i zainstaluj Silverlight 5: http://www.microsoft.com/silverlight/ 
7. 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, augmetacje, teksty):
1. Idź do http://manage.windowsazure.com/
2. Zaloguj się na swoje konto Azure
3. Kliknij u dołu ekranu: NEW -> COMPUTE -> WEB APP -> QUICK CREATE
4. Wybierz URL, np.: test-ezzev.azurewebsites.net
5. Wybierz plan aplikacji (app service plan)
6. Kliknij CREATE WEB APP
7. Za kilka chwil zostanie stworzone aplikacja 
8. Idź do WEB SITES (po wybraniu z paska z lewej strony)
9. Wybierz swoją aplikację, np.: test-ezzev
10. Idż do DASHBOARD
11. Kliknij na DOWNLOAD THE PUBLISH PROFILE
12. Zapisz profil na dysku, proszę zapamiętać gdzie go zapisujesz.
13. Kliknij u dołu ekranu: NEW -> DATA SERVICES -> SQL DATABASE -> CUSTOM CREATE
14. Wybierz nazwę bazy danych, np.: TEST
15. Wybierz subskrypcję (twoja subskrypcja będzie wybrana jako domyślną), wybierz plan 

BASIC, wybierz serwer i kliknij COMPLETE
16. Za kilka chwil zostanie stworzona twoja baza danych

Przygotowania online (dla kopii ze wszystkimi danymi, jak: pytania, augmentacje, teksty):
1. Idź do http://manage.windowsazure.com/
2. Zaloguj się na swoje konto Azure
3. Kliknij u dołu ekranu: NEW -> COMPUTE -> WEB APP -> QUICK CREATE
4. Wybierz URL, np.: test-ezzev.azurewebsites.net
5. Wybierz plan aplikacji (app service plan)
6. Kliknij CREATE WEB APP
7. Za kilka chwil zostanie stworzone aplikacja 
8. Idź do WEB SITES (po wybraniu z paska z lewej strony)
9. Wybierz swoją aplikację, np.: test-ezzev
10. Idż do DASHBOARD
11. Kliknij na DOWNLOAD THE PUBLISH PROFILE
12. Zapisz profil na dysku, proszę zapamiętać gdzie go zapisujesz.
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13. Idź do SQL DATABASES (poprzez wybranie na pasku narzędzi po lewej)
14. Wybierz istniejąca bazę danych gry, np. ID-EYE
15. Kliknij COPY u dołu ekranu
16. Wybierz nazwę dla kopii bazy danych, np. TEST2
17. Wybierz serwer i kliknij COMPLETE
18. Za kilka minut zostanie utworzona twoja baza danych

Kopiowanie gry przez FTP:
1. Idź do http://manage.windowsazure.com/
2. Kliknij na WEB SITES (na pasku narzędzi po lewej)
3. Wybierz aplikację istniejącej gry, np. IDENTIFEYE
4. Idź do DASHBOARD
5. Kliknij na DOWNLOAD THE PUBLISH PROFILE
6. Pobierz profil na swój dysk, proszę zapamiętaj gdzie go zapisałeś.
7. Otwórz ten profil poprzez notatnik lub Notepad++
8. 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)

9. Otwórz klienta FTP
10. 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
11. Po zalogowaniu, przekopiuj wszystkie foldery i dane na swój dysk twardy.
12. Po przekopiowaniu, zamknij połączenie.
13. Otwórz folder z zapisanymi plikami, wejdź do: site\wwwroot\ i otwórz plik WEB.CONFIG 

przy pomocy Notepad++
14. 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" /> 

15. 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" />

16. Zapisz zmiany
17. Wróć do http://manage.windowsazure.com/
18. Idź do  WEB SITES 
19. Wybierz swoją aplikację, stworzoną kopię gry, np. test-ezzev
20. Idź do DASHBOARD
21. Kliknij na DOWNLOAD THE PUBLISH PROFILE
22. Pobierz profil na swój dysk, proszę zapamiętaj gdzie go zapisałeś.
23. Otwórz ten profil poprzez notatnik lub Notepad++
24. 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-

ftp://waws-prod-am2-031.ftp.azurewebsites.windows.net/site/wwwroot
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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)

25. Otwórz klienta FTP
26. 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
27. Po zalogowaniu wgraj z dysku wszystkie pobrane pliki 
28. Po wgraniu, zamknij klienta FTP
29. Idź do adresu gry (np. test-ezzev.azurewebsites.net) i przetestuj grę

Kopiowanie gry przez Visual Studio:
1. Otwórz plik deweloperski projektu
2. Zaloguj się do konta Azure po poproszeniu przez aplikację
3. 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

4. Kiedy otworzy się okno publikowania, kliknij IMPORT w sekcji PROFILE
5. Wybierz pobrany profil
6. Kiedy otworzy się sekcja CONNECTION, zobaczysz dane logowania się wyciągnięte z pliku
7. Kliknij NEXT
8. W sekcji SETTINGS wybierz bazę danych stworzoną dla tej gry
9. Kliknij PUBLISH
10. Gra zostanie wgrana na stronę
11. Po zakończeniu publikacji, gra zostanie otworzona przez przeglądarkę

Dodawanie dostępu do CMS'a gry:
1. Zlokalizuj plik WEB.CONFIG (na serwerze FTP lub kopia na komputerze)
2. Idź do sekcji <authentication>
3. Pod <credentials> dodaj nowy login i hasło , np.   <user name="test@test.com" 

password="43v3r" />
4. Zapisz plik
5. Jeżeli jest to lokalna kopia, zaloguj suę na serwer FTP i zastąp plik w lokalizacji 

"/site/wwwroot"
6. Odśwież stronę CMS w twojej przeglądarce

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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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub 
publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

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 
KONTAKTOWE 

TELEFON E-MAIL

PODPIS MIEJSCE/DATA

[WSTAW NAZWĘ ORGANIZACJI, LOGO, DANE KONTAKTOWE] 



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 NAUCZKI NA PRZYSZŁOŚĆ



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



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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AIM OF THE WORKSHOP

You will learn in this five-session workshop to create, implement 
and evaluate 45-minutes lesson plans for your students aged 
8-11. The lessons are to enhance student resilience to deal 
with online experiences – and thereby enhance student 
online safety.

Important tools to achieve this aim are an Augmented Reality 
game, interactive didactics and elements of prophylactics.

You will individually create one lesson plan during this 
workshop. You will implement this lesson plan at your own 
school. After the implementation we will meet again to 
evaluate and create a common list of best practices and 
lessons learned.



IDENTITY LABELS

If we take identities as self-narrations, identities are 
made up by identity labels. These labels can be 
broader or less broad.

The less broad our identity labels are, the less we are 
open to feedback and thus to learning.

In situations of trust we are more open for feedback.



GOOD PRACTICES
Let students repeat and understand the following three sentences:

• Sometimes I make mistakes; 

• Sometimes my motivation is egoistic; 

• I am part of the problem.

  And explain the sense behind it. 

Ask your students whether they agree or not and how they feel saying 
these sentences.

Give students feedback and let them distinguish between coaching and 
evaluation; 

Give students evaluation and let them distinguish between assessment, 
consequences and judgment; 

Have students create a second scoring card to record how they reacted to a 
first situation. 



DISCUSSION



LEARNING TYPES

There are learners who see their achievements 
as the results of given attributes and those 
who see them at least partially as the result of 
their efforts.

The latter type will perform better.



GOOD PRACTICES

Make students aware what kind of learners they 
are;

Allow for failure in learning;
Create a situation of “flow”:
• Present them with a task that challenges available 

skills but is within reach;
• State clear goals;
• The effect: concentration, loss of self-

consciousness, loss of feeling of time. 



DISCUSSION



IDENTITY THEORIES

Erving Goffman

Paul Ricoeur

Anthony Giddens



TECH AND ONLINE IDENTITIES

No segregation of audiences; 
Algorithms and Big  Data instead of nonverbal 

communication; 
Templates for profiles; 
Different narrations simultaneously; 
No consistency and no continuity in self-

narratives. 



DISCUSSION



INTERACTIVE DIDACTICS

Students are to be co-responsible for their 
learning; 

We need to engage all students in the class 
room; 

Teaching and learning are two different 
domains. Only interaction can establish how 
much of the teaching is actually learned.



GOOD PRACTICES

Ask diagnostic questions during the lesson; 
Let students indicate whether they still follow 

you; if not let another student explain who 
indicate they still follow; 

Not the typical students’ “hands in the air” 
decides which students answer a question but 
a random selection by drawing.



DISCUSSION



PROPHYLACTICS
Maintain a continuity of work with youngsters, do not to work episodically. Only a 

systematic continuity of activities brings results - create regular interaction 
opportunities, avoid apparent one-off interactions.

It is advisable to diagnose the class: discover what students can do, what they're 
interested in, what problems they have and what they need as a group from 
adults. Then bring out and enhance students’ potentials and resources: strengthen 
their social skills, give them a room to develop, provide and teach responsibility. 
Focus on teaching them those competencies and life skills that will help them to 
cope in difficult situations in the future.

Treat the child as a subject, as an active participant in the interaction with adults - and 
not as an object.

An important element of prophylactics in this age group is to involve parents. 

Be an authority for your students – children need wise adults. 

Build protecting relationships and trust through teacher-student dialogues.



GOOD PRACTICES
Use interactive methods, in which the teacher initiates the interaction and engages the children. The children are active 

participants and influence the course of interaction. For instance the Project-based Learning Method.

Activities in which the teacher acts as an adviser, friend or mentor and only coordinates and moderates ideas, plans and activities 
formed by the students themselves are the most effective ones.

Based on the diagnosis of students the teacher plans what skills they should gain and experience during the project. The teacher 
implies a very clear and specific educational aim.

Implement elements such as: discussion, brainstorm, task division, summary of each implementation stage, evaluation of the 
whole project, discussion on lessons learned. 

It is essential to sustain the motivation and faith of students, the faith of the teacher in the possibilities of the children helps 
them to endure failure, learn from mistakes and thus learn persistence.

„Treat yourself as a tool” – this applies to the teacher self-improvement process – as a tool you need to improve - so develop and 
train yourself, take care of your professional skills and develop skills useful for working with young people. This assumption 
can also have another aspect - if you can convince young people to this approach at an early age, they will learn the value 
and power of self-development.

“I’m part of the problem” - this approach to oneself should greatly facilitate your work and cause more credibility as an adult in 
relationships with children. It is a difficult approach to your work, because it assumes that in most problematic student 
situations you can have a distinct contribution - not necessarily a positive one. For example, if a student does not 
understand the lesson/ topic, analyze what you do or don’t do to cause a lack of progress before you will give them a grade. 
This teacher attitude builds in the child a sense of justice, faith in adults and increases their self-esteem (as a young 
individual who is treated as a subject, and not as an object).



DISCUSSION



EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
Types of skills 21st cent. Skills Supporting Web 2.0 tools

Learning Skills Critical Thinking
Creative Thinking
Collaborating
Communicating

 Blogs
 Wikis
 Tagging and social 

bookmarking applications
 Multimedia sharing
 Collaboration & 

Communication services
 Aggregation services

Literacy Skills Information Literacy
Media Literacy
Technology Literacy

 Blogs
 Wikis
 Tagging and social 

bookmarking applications
 Multimedia sharing
 Collaboration & 

Communication services
 Office-like applications
 Aggregation services

Life Skills Flexibility
Initiative
Social Skills
Productivity
Leadership

 Wikis
 Tagging and social 

bookmarking applications
 Multimedia sharing
 Audio blogging and 

podcasting
 Social networks
 Collaboration & 

Communication services
 Aggregation services



PLAYING THE AR GAME

AR triggers interest in our surroundings or in our 
identities.

The AR game evokes interest in the emergence 
of online identities as a result of online data 
sharing.



CREATING AN AR GAME

Establish a theme;
Create questions;
Create answer options;
Create augmentations per answer option;
Create texts and sounds (optional);
Create static blocks and pages;
Translate (optional);
Create a lesson plan.



DISCUSSION



TEACHER PERSPECTIVE

Will your lesson plan concern a curricular or extra-curricular 
lesson?

Which challenge or opportunity will be addressed?

 Choose from all four levels at least one good practice per level:
• Level one: Identity labels & learning types;
• Level two: Interactive didactics;
• Level three: Prophylactics;

• Level four: Playing the Augmented Reality game.



FIRST LESSON PLAN SKETCH

Create a 45-minutes lesson plan for your 
students aged 8-11. The lessons are to 
enhance student resilience to deal with online 
experiences – and thereby enhance student 
online safety.



TEACHERS CREATE LESSON PLAN

Create a 45-minutes lesson plan for your 
students aged 8-11. The lessons are to 
enhance student resilience to deal with online 
experiences – and thereby enhance student 
online safety.



TEACHER SUMMARIES

Was your lesson curricular or extracurricular?
What challenge or opportunity did you want to address?
What good practices did you chose?
What was the impact of the chosen good practices on your 

teaching?
What was the impact of the chosen good practices on your 

students?
What was the impact of the chosen good practices on 

student online safety?



BP/ LL LIST

Did similar good practices have a positive impact on the 
teachers’ teaching, their students and on student 
online safety?

Did similar good practices have no impact or a negative 
impact on the teachers’ teaching, their students and 
on student online safety?

Under what conditions did good practices have a 
positive, negative or neutral impact on the teachers’ 
teaching, their students and on student online 
safety?
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AIM OF THE WORKSHOP
You will learn in this five-session workshop to create, implement and 

evaluate 45-minutes lesson plans for your students aged 12-14. The 
lessons are to enhance student resilience to deal with online experiences 
– and thereby enhance student online safety – while at the same time 
empowering their conscious, creative and critical stance as evolving 
responsible citizens.

Important tools to achieve this aim are an Augmented Reality game, 
interactive didactics and elements of prophylactics.

You will individually create one lesson plan during this workshop. You will 
implement this lesson plan at your own school. After the implementation 
we will meet again to evaluate and create a common list of best practices 
and lessons learned.



IDENTITY LABELS

If we take identities as self-narrations, identities are 
made up by identity labels. These labels can be 
broader or less broad.

The less broad our identity labels are, the less we are 
open to feedback and thus to learning.

In situations of trust we are more open for feedback.



GOOD PRACTICES
Let students repeat and understand the following three sentences:

• Sometimes I make mistakes; 

• Sometimes my motivation is egoistic; 

• I am part of the problem.

  And explain the sense behind it. 

Ask your students whether they agree or not and how they feel saying 
these sentences.

Give students feedback and let them distinguish between coaching and 
evaluation; 

Give students evaluation and let them distinguish between assessment, 
consequences and judgment; 

Have students create a second scoring card to record how they reacted to a 
first situation. 



DISCUSSION



“LIQUID LIFE”

Globalization;
Ultra-consumerism;
Fast changes so that new habits and 

interpretation frames are prone to fail;
All suffer from anxiety to become superfluous.



GOOD PRACTICES

The only way to have a chance on self-respect is by gaining 
civil skills that facilitate us in living with Others:

• Conducting a dialogue;
• Conducting a negotiation;
• Gaining mutual understanding;
• Managing and resolving conflicts;
• Being able to learn and to react to new situations.



DISCUSSION



IDENTITY THEORIES

Erving Goffman

Paul Ricoeur

Anthony Giddens



TECH AND ONLINE IDENTITIES

No segregation of audiences; 
Algorithms and Big  Data instead of nonverbal 

communication; 
Templates for profiles; 
Different narrations simultaneously; 
No consistency and no continuity in self-

narratives. 



DISCUSSION



INTERACTIVE DIDACTICS

Students are to be co-responsible for their 
learning; 

We need to engage all students in the class 
room; 

Teaching and learning are two different 
domains. Only interaction can establish how 
much of the teaching is actually learned.



GOOD PRACTICES

Ask diagnostic questions during the lesson; 
Let students indicate whether they still follow 

you; if not let another student explain who 
indicate they still follow; 

Not the typical students’ “hands in the air” 
decides which students answer a question but 
a random selection by drawing.



DISCUSSION



PROPHYLACTICS
Maintain a continuity of work with youngsters, do not to work episodically. Only a systematic continuity of 

activities brings results - create regular interaction opportunities, avoid apparent one-off interactions.

It is advisable to diagnose the class: discover what students can do, what they're interested in, what problems 
they have and what they need as a group from adults. Then bring out and enhance students’ potentials 
and resources: strengthen their social skills, give them a room to develop, provide and teach 
responsibility. Focus on teaching them those competencies and life skills that will help them to cope in 
difficult situations in the future.

Treat the child as a subject, as an active participant in the interaction with adults - and not as an object.

An important element of prophylactics in this age group is to involve parents. 

Be an authority for your students – children need wise adults. 

Build protecting relationships and trust through teacher-student dialogues.

Good replaces evil: Target your students' energy to perform tasks and socially useful activities that build up 
their self-esteem. This promotes the extinction of disturbed behavior.

Real life: Make sure the development of your students’ social life skills takes place through tasks that are 
implemented in their natural environment. This contributes to a real change in the relationship with their 
environment.

Pay It Forward: Stimulate students using the competences that they have developed to empower others – 
something they already do by themselves.



GOOD PRACTICES
Use interactive methods, in which the teacher initiates the interaction and engages the children. The children are active 

participants and influence the course of interaction. For instance the Project-based Learning Method.

Activities in which the teacher acts as an adviser, friend or mentor and only coordinates and moderates ideas, plans and activities 
formed by the students themselves are the most effective ones.

Based on the diagnosis of students the teacher plans what skills they should gain and experience during the project. The teacher 
implies a very clear and specific educational aim.

Implement elements such as: discussion, brainstorm, task division, summary of each implementation stage, evaluation of the 
whole project, discussion on lessons learned.

Young people need to confront their ideas with adults – therefore you should not avoid "difficult issues".

It is essential to sustain the motivation and faith of students, the faith of the teacher in the possibilities of the children helps 
them to endure failure, learn from mistakes and thus learn persistence.

„Treat yourself as a tool” – this applies to the teacher self-improvement process – as a tool you need to improve - so develop and 
train yourself, take care of your professional skills and develop skills useful for working with young people. This assumption 
can also have another aspect - if you can convince young people to this approach at an early age, they will learn the value 
and power of self-development.

“I’m part of the problem” - this approach to oneself should greatly facilitate your work and cause more credibility as an adult in 
relationships with children. It is a difficult approach to your work, because it assumes that in most problematic student 
situations you can have a distinct contribution - not necessarily a positive one. For example, if a student does not 
understand the lesson/ topic, analyze what you do or don’t do to cause a lack of progress before you will give them a grade. 
This teacher attitude builds in the child a sense of justice, faith in adults and increases their self-esteem (as a young 
individual who is treated as a subject, and not as an object).



DISCUSSION



EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
Types of skills 21st cent. Skills Supporting Web 2.0 tools

Learning Skills Critical Thinking
Creative Thinking
Collaborating
Communicating

 Blogs
 Wikis
 Tagging and social 

bookmarking applications
 Multimedia sharing
 Collaboration & 

Communication services
 Aggregation services

Literacy Skills Information Literacy
Media Literacy
Technology Literacy

 Blogs
 Wikis
 Tagging and social 

bookmarking applications
 Multimedia sharing
 Collaboration & 

Communication services
 Office-like applications
 Aggregation services

Life Skills Flexibility
Initiative
Social Skills
Productivity
Leadership

 Wikis
 Tagging and social 

bookmarking applications
 Multimedia sharing
 Audio blogging and 

podcasting
 Social networks
 Collaboration & 

Communication services
 Aggregation services



PLAYING THE AR GAME

AR triggers interest in our surroundings or in our 
identities.

The AR game evokes interest in the emergence 
of the atmosphere in the class as a result of 
didactics.



CREATING AN AR GAME

Establish a theme;
Create questions;
Create answer options;
Create augmentations per answer option;
Create texts and sounds (optional);
Create static blocks and pages;
Translate (optional);
Create a lesson plan.



DISCUSSION



TEACHER PERSPECTIVE

Will your lesson plan concern a curricular or extra-curricular 
lesson?

Which challenge or opportunity will be addressed?

 Choose from all four levels at least one good practice per level:
• Level one: Identity labels & “liquid life”;
• Level two: Interactive didactics;
• Level three: Prophylactics;

• Level four: Playing the Augmented Reality game.



FIRST LESSON PLAN SKETCH

Create a 45-minutes lesson plan for your 
students aged 12-14. The lessons are to 
enhance student resilience to deal with online 
experiences – and thereby enhance student 
online safety – while at the same time 
empowering their conscious, creative and 
critical stance as evolving responsible citizens.



TEACHERS CREATE LESSON PLAN

Create a 45-minutes lesson plan for your 
students aged 12-14. The lessons are to 
enhance student resilience to deal with online 
experiences – and thereby enhance student 
online safety – while at the same time 
empowering their conscious, creative and 
critical stance as evolving responsible citizens.



TEACHER SUMMARIES

Was your lesson curricular or extracurricular?
What challenge or opportunity did you want to address?
What good practices did you chose?
What was the impact of the chosen good practices on your 

teaching?
What was the impact of the chosen good practices on your 

students?
What was the impact of the chosen good practices on 

student online safety?



BP/ LL LIST

Did similar good practices have a positive impact on the 
teachers’ teaching, their students and on student 
online safety?

Did similar good practices have no impact or a negative 
impact on the teachers’ teaching, their students and 
on student online safety?

Under what conditions did good practices have a 
positive, negative or neutral impact on the teachers’ 
teaching, their students and on student online 
safety?



WYZNACZNIK 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. 



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.



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.



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.



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).



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).



POZIOM 4 DOBRE PRAKTYKI
Grupy wiekowe8-11; 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

http://www.skype.com/
http://www.multidict.net/
http://www.youtube.com/
http://www.dropbox.com/
http://www.drive.google.com/
http://www.drive.google.com/
http://www.ipadio.com/
http://www.audioboo.fm/
http://www.vimeo.com/
http://www.fotobabble.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.plus.google.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.diigo.com/
http://www.delicious.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wordpress.org/
http://www.blogger.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
o 8-11: http://identifeye.ezzev.eu/
o 12-14: http://id-eye2.ezzev.eu/

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/
http://www.whatsapp.com/
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WARSZTAT IDentifEYE  - zadanie do gry AR 
grupa wiekowa: 8-11   
IMIĘ I NAZWISKO
KLASA WIEK MIEJSCE/DATA



This project has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

PROJEKT ID-EYE - ANKIETA 
grupa wiekowa 8-11
IMIĘ I NAZWISKO

KLASA WIEK MIEJSCE/
DATA

PLACE/ DATE

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:

                



PLAN LEKCJI (czas trwania 45 minut)

IMIĘ I NAZWISKO
SZKOŁA
DATA
ADRES EMAIL

NAZWA LEKCJI

PROGRAMOWA POZA PROGRAMOWA
JEŻELI PROGRAMOWA TO JAKI 
PRZDMIOT

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



PLANOWANY WPŁYW
NA MOJE NAUCZANIE

NA MOICH UCZNIÓW

NA BEZPIECZEŃSTWO ONLINE 
UCZNIÓW

TYPY OCENY



OPIS PLANU 
LEKCJI



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

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



NARZĘDZIA EWALUACJI DLA NAUCZYCIELI
v2

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 Jeżeli istnieje problem, jestem jego częścią.  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”.



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 oparty o Europejski projekt IDentifEYE [2013-1-GR1-LEO05-13907] –
realizowany w ramach Programu Uczenie się Przez Całe Życie. Warsztat miał piloty

w Grecji, Polsce, Hiszpanii i na Litwie. Został wytworzony na Cyprze i w Holandii.

Więcej o projekcie ID-EYE 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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[CCS logo]
CrystalClearSoft (Grecja)
http://www.ccseducation.com/   

CCS specjalizuje się rozwoju interaktywnych į wysoce skutecznych edukacyjnych programach, które 
mogą zaangażować wszystkich, niezależnie od wieku.
Oferując kompletne rozwiązania, od zamysłu į projektowania, do testowanego į wypuszczonego 
produktu, CCS rozwija aplikacje używane w tysiącach klas na całym świecie!

•             Aplikacje komputerowe oraz programy internetowe wspierające publikowanie;

•             Oprogramowanie interaktywnych tablic szkolnych;

•             E-learningowa zawartość zgodna z SCORM/AICC, możliwa do wykorzystania w środowiskach 
e-learningowych;

•             Gry edukacyjne – aplikacje rozrywkowo-edukacyjne.

Dodatkowo, CCS oferuje szeroki zakres usług konsultacyjnych z dziedziny e-learningu:

•             Zbiór wymogów nauczania;

•             Dokumentacja metodologiczna do tworzenia programów e-learningowych;

•             Projektowanie į dokumentacja marketingu į planu sprzedaży e-zawartości;

•             Monitorowanie światowych trendów į rozwojów w zakresie e-edukacji.
[EF logo]
Ezzev Foundation (Holandia)
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. 

[FC logo] FAVINOM Consultancies (FC) zostało założone w 2007 roku į zajmuje się konceptem zintegrowanych, 

http://www.ezzev.eu/
http://www.ccseducation.com/


FAVINOM Consultancies Ltd (Cypr)
http://favinom.eu

strategicznych, komunikacyjnych konsultacji oraz oferuje szeroki zakres wyspecjalizowanych usług. FC 
szczyci się procesem zapewnienia jakości oraz ich umiejętnościami. Posiada doświadczenie w zakresie 
mediów, marketingu, komunikacji, oferuje pełne programy szkoleniowe z zakresu mediów oraz jest 
doświadczony w używaniu różnych technik badawczych, takich jak analiza medialna, śledzenie opinii, 
śledzenie publiczności, grupy fokusowe oraz bezpośrednia analiza. 

[FCP logo]
Fundacja Citizen Project (Polska)
http://www.foundationcitizenproject.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. 

[GCPU logo]
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 
(Polska)
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.

[JKC logo]
Viešoji įstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS 
(Litwa)
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 kontaktóe trenerów, ekspertów, 
konsultantów oraz doradzców 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.

[FPJ XXIII logo]
Fundación Privada Joan XXIII (Hiszpania)
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.

http://www.j23.fje.edu/
http://www.cetei.info/
http://www.karjeroscentras.eu/
http://www.gcpu.pl/
http://www.foundationcitizenproject.eu/home/
http://favinom.eu/


Podzielone jest to na cztery obszary:

• Innowacje pedagogiczne 
• Aplikacja ICT w klasach 
• Technologiczno-pedagogiczne kierownictwo 
• Usługi konsultacji edukacyjnych 

CETEI należy do fundacji Jesuitas Educación i jest węzłem innowacji edukacyjnej poprzez ICT i internet.
CETEI również oferuje innowacje edukacyjne w nauczaniu i metodologii uczenia, transformacji i 
zmiany szkolnych usług. 




	SPOŁECZNO-PSYCHOLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA DZIECI W GRUPIE WIEKOWEJ 8-14 LAT
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