
Narzędzia cyfrowe do  
wykorzystania w wymianie online 

Oprócz samej platformy ZOOM Meetings, Google Meet czy Microsoft Teams warto  
w programie wymiany wplatać też inne narzędzia pracy zdalnej, które pozwalają  
młodym ludziom na interakcje, poznawanie się, wspólne rozmowy czy pracę metodą 
projektu. Wiele z nich jest w podstawowej wersji darmowa. Poniżej wymieniamy kilka 
takich, które według nas najlepiej sprawdzają się w pracy z młodymi ludźmi.  
Jeśli jeszcze ich nie znasz, warto sprawdzić. 

Google Jamboard

Jeśli masz konto Google,  
w dodatkowych aplikacjach znajdziesz 
właśnie Jamboardy. Jest to przydatne 
narzędzie do wspólnego tworzenia  
tablic/plansz. Możesz np. poprosić osoby 
uczestniczące, by na przygotowanej planszy 
z mapą Polski i Niemiec zaznaczyły, gdzie 
dokładnie mieszkają.

przykład 
mapy

Gdzie znaleźć 
Jamboardy  
w Google? 

https://jamboard.google.com/


Padlet

Padlet to narzędzie, które pozwala tworzyć 
wspólne dokumenty, plansze, tablice. 
Zachęcamy do poszperania na stronie  
i poszukania takiego wzoru, który akurat 
najlepiej pasuje do waszych działań 
w ramach wymiany.

Awwapp.com 

AWW (A Web Whiteboard) jest łatwą w użyciu, 
darmową białą tablicą z funkcjami pisania  
i rysowania. Może dobrze służyć do 
utrwalania wyników pracy grupowej. 

https://pl.padlet.com/
https://awwapp.com/


Mentimeter

Mentimeter to bardzo ciekawa aplikacja do 
robienia np. szybkich badań sondażowych 
niejako na żywo lub wspólnego tworzenia 
chmur wyrazów. Wszystko dzieje się online 
i jest bardzo łatwe w przygotowaniu,  
a później wykorzystaniu w czasie wymiany. 

Przykłady  
zastosowania

Mural 

Mural i Miro to kompleksowe narzędzia 
do wspólnej pracy opartej na wizualizacji, 
wspólnym tworzeniu grafik czy projektów 
plakatów. Narzędzie to można ciekawie 
wykorzystać w czasie procesu
integracji grupy.

Miro.com  

Oba narzędzia są w podstawowych wersjach mocno ograniczone.

https://www.mentimeter.com/


Kahoot

Kahoot to bezpłatna platforma do tworzenia 
testów i quizów do wykorzystania online. 
Może się sprawdzić w trakcie wymiany, by 
np. w zabawny sposób sprawdzić co młodzi 
ludzie wiedzą np. o swoich miejscowościach. 

https://kahoot.com/schools-u/


Praktyczne wskazówki  
na wymianę online

Jak przygotować się do poprowadzenia wymiany online?

Jak się podzielić rolami z innymi  
organizatorkami/organizatorami?

•  W czasie wymiany na pewno będziesz współpracować z innymi organizator-
kami/organizatorami. Ustalcie sobie kanał komunikacji na czas spotkań, aby 
móc szybko reagować. Może to być Messenger, WhatsApp lub jakakolwiek 
inna aplikacja. 

Jak ułatwić komunikację pomiędzy  
uczestniczkami/uczestnikami?

•  Jeśli grupa jest bardzo duża, ustal z młodzieżą sposób zabierania głosu, tak by  
tylko jedna osoba mówiła w jednym czasie. Można zaproponować używanie  
“reakcji” na ZOOMie lub pisanie na czacie. 

•  Pamiętaj, żeby zarezerwować czas na ustalenie zasad wymiany. Piszemy o tym  
też w samym scenariuszu. Warto jednak zastanowić się przed spotkaniem, co  
z Twojego punktu widzenia byłoby kluczowe. Pamiętaj też o tym, by wysłuchać  
propozycji młodych ludzi.



 Zaproponuj, aby wszyscy  
uczestnicy mieli włączone kamery.  

Możliwość widzenia się na spotkaniu 
online jest bardzo ważna. 

Jak dbać o motywację i zaangażowanie  
w trakcie spotkań?

Na co powinno się zwracać uwagę w praktyce?

•  Pamiętaj, by mieszać osoby w mniejszych grupach (breakout rooms) za pomocą  
funkcji „recreate”, tak aby uczestniczki i uczestnicy za każdym razem mieli szansę  
pracować w zmienionym składzie. Da im to możliwość lepszego poznania się. 

•  Jeśli pokazujesz prezentację (np. Power Point) poprzez funkcję „screen share”,  
zadbaj o to, by slajdy były atrakcyjne, z obrazami/ilustracjami i małą ilością  
tekstu. Pamiętaj też, by nie zatrzymywać się na jednym slajdzie zbyt długo -  
szczególnie w formule online taka prezentacja może być bardzo nużąca dla  
uczestniczek i uczestników. 

W czasie spotkania patrz w kamerę, 
szczególnie gdy akurat coś prezentujesz.  

Dla osób słuchających bardzo ważna  
jest możliwość utrzymania kontaktu 

wzrokowego z Tobą. 

Trzymaj się ustalonego czasu, rób  
przerwy zgodnie z harmonogramem.  

Zakończ spotkanie o wyznaczonej  
wcześniej godzinie, bez przedłużania. 

Realizuj spotkanie zgodnie ze scenariuszem, 
ale pamiętaj też o elastyczności.  

Tak jak w „prawdziwej” szkolnej lub poza- 
szkolnej wymianie  - nie zawsze wszystko da 

się przewidzieć i czasem trzeba na szybko  
zmieniać plan działania. Tym bardziej może 

się to wydarzyć na spotkaniu online.
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https://tiny.pl/7p246



Planowanie i realizacja 
projektów hybrydowych

Pod pojęciem projektu rozumiemy konkretne działania podejmowane przez grupę osób dla osiągnięcia określonego celu.  

Edukacja oparta na projektach (engl. Project-based Learning, PBL) jest efektywnym podejściem metodycznym, wykorzystywanym  

zarówno w nauczaniu formalnym, jak i pozaformalnym i pozwalającym uczyć się poprzez praktyczne działania i współpracę  

z innymi osobami.

Projekty Hybrydowe

   Projekty – kilka słów wprowadzenia



Osoby, które dopiero rozpoczynają organizację wymiany młodzieży, często zadają sobie pytanie:

Od czego najlepiej rozpocząć planowanie i przygotowania do projektu?

Poniżej cztery punkty, które mogą ułatwić rozpoczęcie realizacji projektów podczas wymiany:

• przemyśleć projekt z perspektywy zamierzonego efektu 

• zacząć od rozeznania i sondażu wśród uczestników 

• zaplanować działania praktyczne

• zaprezentować, opublikować i zrealizować

Ale powoli i po kolei...

   Rozpocząć realizację projektów… ale gdzie?

Przemyślenie projektu z perspektywy efektu końcowego wymaga czasu i wcześniejszego planu.  

Należy to przeprowadzić wspólnie z uczestnikami.

Które aspekty tematu powinny być realizowane aż do zakończenia projektu?
Jakie umiejętności uczestnicy zdobędą do czasu zakończenia realizacji projektu?

Jaki będzie produkt końcowy projektu?
Z perspektywy produktu końcowego łatwiej jest nadać projektowi odpowiednią strukturę. 

Jakie kroki będą niezbędne, aby osiągnąć pożądany wynik? W jakiej kolejności należy wykonać te kroki, aby miało to największy sens?

Na końcu znajduje się wspólnie stworzony produkt – kolaż, wystawa fotografii, przedstawienie teatralne i wiele innych. 

W idealnym przypadku produktem jest zarówno wynik wspólnie wykonanej pracy, jak i efekt dydaktyczny osiągnięty w trakcie 

współpracy uczestników.

Przemyśleć projekt z perspektywy 
zamierzonego efektu 



Projekt rozpoczyna się od pytania. Albo jeszcze lepiej: od różnych pytań. Na początku trzeba się dowiedzieć, jaka jest wiedza  

uczestników w zakresie tematyki projektu. Można ją wykorzystać, zachęcając uczestników do dyskusji na temat projektu.

Następnie należy ustalić, czego jeszcze uczestnicy chcieliby się dowiedzieć, i samemu zebrać informacje na ten temat.

Co chcielibyście wiedzieć na ten temat/ jakie informacje znaleźć/ co lepiej zrozumieć?

Wszystkie pytania należy zebrać online, np. w Google Document, na whiteboardzie lub padlecie, a potem wspólnie posortować  

i określić stopień ich ważności. Najlepiej, by to uczestnicy zdecydowali, do których pytań zawęzić wybór i na których – jako najbardziej 

interesujących – się skoncentrować.

Zacząć od rozeznania i sondażu wśród        
uczestników



Po ustaleniu, na jakich sprawach grupa chce się skoncentrować, przychodzi czas na zaplanowanie, jakie praktyczne działania należy 

podjąć w pracy nad tematem projektu. Poniżej kilka propozycji:

•  zaproszenie eksperta: może chcą Państwo skonsultować się ze specjalistą w zakresie tematyki projektu lub zaprosić rodziców, 

przyjaciół albo przedstawiciela lokalnego środowiska do udziału w spotkaniu online?

•  rozpoczęcie badań: można poprosić uczestników o przeprowadzenie ankiety na ulicach, a potem o zarejestrowanie  

i przeanalizowanie wyników;

•  organizacja wycieczki: proszę się zastanowić, gdzie uczestnicy mogą dowiedzieć się więcej na temat projektu i jakie miejsca 

mogliby odwiedzić. Dobrze jest przy tym nie ograniczać się tylko do muzeów i wystaw, ale uwzględnić też administrację lokalną, 

instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, sklepy, przedsiębiorstwa i wiele innych...

•  poszukiwanie interesujących, wciągających sposobów na wprowadzenie do tematu: można wykorzystać gry i quizy online,  

symulacje, metody interaktywne albo eksperymenty.

Na tym etapie chodzi o to, by uczestnicy samodzielnie zapoznawali się z tematyką projektu i aktywnie poszukiwali odpowiedzi na swoje 

pytania. A już w trakcie realizacji projektu będą mogli odkryć i dowiedzieć się więcej.

   Zaplanować działania praktyczne



Wreszcie, na zakończenie projektu, nadchodzi czas na analizę i uporządkowanie wszystkich zebranych informacji, 

a potem na ich prezentację i przedyskutowanie.

Można to zrobić na wiele sposobów. Poniżej wymieniamy tylko kilka z nich: 

można zbudować model, wydać broszurę, przygotować wystawę fotografii, przedstawienie teatralne lub koncert, zorganizować flash 

mob lub przeprowadzić jakąś publiczną akcję w swoim klubie młodzieżowym albo w szkole, znaleźć pomysł na biznes, odtworzyć coś, 

co zostało doświadczone w praktyce, i jeszcze wiele innych. Produkt końcowy projektu powstaje w wyniku wspólnego działania.  

Pokazuje, jaką pracę wykonano razem przy realizacji projektu, czego uczestnicy dowiedzieli się i co zrozumieli z zakresu tematyki  

projektu i pozwala zobaczyć, jakie umiejętności w tym czasie zdobyli.

Zaprezentować, opublikować i zrealizować

„Face-to-face”, „blended” czy jednak „hybrid”?
W edukacji online spotykamy się z różnymi pojęciami i podziałami. Poniżej krótkie zestawienie:  

„Face-to-face” określane także jako spotkania „in-person” to, krótko mówiąc, spotkania, na których uczestnicy są fizycznie obecni, 

spotykają się w czasie rzeczywistym, a więc „live“.

„Blended“ obejmuje formaty łączące (albo dosłownie „miksujące“) spotkania na żywo z ofertami e-learningu. Spektrum tego formatu 

sięga od wykorzystywania narzędzi cyfrowych podczas spotkań na żywo aż po nauczanie realizowane w pełni zdalnie.

„Hybrid“ również łączy spotkania na żywo z edukacją zdalną, dlatego też oba pojęcia „blended“ i „hybrid“ są często traktowane jako 

synonimy. Ale istnieją też definicje, w których formatom hybrydowym przypisuje się większy procent komponentów cyfrowych.

Projekty podczas wymiany online – jak to działa?



Pierwotnie pojęcia „blended“ i „hybrid“ odnosiły się do następstwa czasowego poszczególnych elementów formatu: edukacja na żywo 

odbywała się na zmianę z nauczaniem zdalnym. W czasach koronawirusa coraz częściej zaczyna się jednak mówić o nowym rozumieniu 

„spotkania hybrydowego“. Można sobie na przykład wyobrazić formułę, w której jedna grupa spotyka się „face-to-face“ w klasie,  

ośrodku dla młodzieży lub placówce kształceniowej, a druga grupa bierze udział w tym samym spotkaniu przez Internet, czyli „dołącza 

się“ cyfrowo do spotkania odbywającego się na żywo. Format „hybrydowy“ oznacza tu więc połączenie edukacji na żywo z nauczaniem 

zdalnym, przy czym obie formy realizowane są jednocześnie (symultanicznie).

Fazy „synchroniczne“ i „asynchroniczne“
W trakcie spotkań online, warsztatów i webinariów istotne znaczenie ma rozróżnianie faz synchronicznych i asynchronicznych.  

Takie rozróżnienie może też pomóc w planowaniu wymiany online:

Fazy synchroniczne to spotkania online, podczas których wszyscy uczestnicy znajdują się jednocześnie (synchronicznie) na platfor-

mie służącej do organizacji konferencji internetowych, np. Zoom, Microsoft Teams albo Google Meet. Komunikacja realizowana syn-

chronicznie może też odbywać się na forum dyskusyjnym lub przy pomocy aplikacji do czatowania. Decydujące jest to, że interakcja 

i komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami odbywa się (niemal) jednocześnie. Obydwa scenariusze „Witamy na wymianie!” oraz 

„U ciebie, u mnie, u nas” zostały zaplanowane jako spotkania synchroniczne.

Fazy asynchroniczne charakteryzują się tym, że interakcja i komunikacja pomiędzy uczestnikami następuje z przesunięciem  

czasowym (= asynchronicznie). Czyli, krótko mówiąc, jest to cała praca nad projektem odbywająca się  

w okresach pomiędzy spotkaniami.



„Synchroniczna“ i „asynchroniczna“ praca nad projektem – kilka przykładów
Poniżej zamieszczamy kilka przykładów pokazujących, jak można zaplanować pracę online nad realizowanym projektem. 

Kultura młodzieżowa w naszym mieście - podczas warsztatów online prosi się uczestników, by pracując w małych grupach 

przygotowali kolaże odnoszące się do różnych aspektów kultury młodzieżowej (graffiti, muzyka, sport, spędzanie czasu wolnego itp.). 

Uczestnicy robią zdjęcia, a następnie przygotowują z nich kolaż.

Początkowe wprowadzenie, przygotowanie kolażu i prezentacja odbywają się „synchronicznie“ (czyli jednocześnie), natomiast zdjęcia są 

wykonywane przez poszczególne osoby/grupy osób z przesunięciem czasowym (asynchronicznie). Uczestnicy z Polski i Niemiec mogą 

więc współpracować, zajmując się na przykład tematem graffiti. Zdjęcia wykonują co prawda osobno, ale razem przygotowują kolaż, 

którego celem jest pokazanie różnic i elementów wspólnych tej formy kultury młodzieżowej.

Dyskryminacja w życiu codziennym - podczas warsztatów online poświęconych tematyce dyskryminacji w życiu codziennym 

obydwie grupy, polska i niemiecka, pracują osobno, we własnym miejscu zamieszkania, wcielając w życie swoje pomysły, przemyślenia 

(albo osobiste doświadczenia) przy pomocy metod improwizacji i teatru. Osobno przygotowują małe przedstawienie i wzajemnie  

je sobie prezentują.

Wprowadzenie można zrealizować online, razem dla wszystkich, np. w formie dyskusji członków obydwu grup na temat różnych form 

dyskryminacji (synchronicznie). Natomiast konkretna praca nad tematem dyskryminacji odbywa się już offline, osobno w polskiej  

i niemieckiej grupie (asynchronicznie). Następnie grupy odgrywają przygotowane sceny i wspólnie dyskutują nad możliwościami  

rozwiązania problemów.

Projekty hybrydowe – w formie mini-projektów czy projektów długofalowych?
Przykłady wyraźnie pokazują, że jest wiele różnych możliwości łączenia elementów realizowanych online i offline oraz spotkań na żywo 

i dostosowywania ich do wymagań konkretnych projektów.

Należy jednak pamiętać, aby inaczej podchodzić do mini-projektu realizowanego w formie kompaktowej, a inaczej do projektu  

zaplanowanego na dłuższy czas, którego przeprowadzenie rozkłada się na kilka dni lub tygodni.



Schemat przebiegu mini-projektu
SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE

(WYBÓR TEMATU)

Powitanie i wprowadzenie 
(synchronicznie)

Przygotowanie do pracy w grupach 
(synchronicznie)

Podsumowanie i ewaluacja 
(synchronicznie)

Prezentacja wyników pracy 
w grupach (synchronicznie)

240 min.
1

grupa 
projektowa

2
grupa 

projektowa

3
grupa 

projektowa

4
grupa 

projektowa

synchronicznie 
i asynchronicznie

synchronicznie 
i asynchronicznie

synchronicznie 
i asynchronicznie

synchronicznie 
i asynchronicznie



Schemat przebiegu projektu długofalowego
W zależności od rodzaju projektu, który ma być zrealizowany podczas wymiany, mogą Państwo wydłużyć jego ramy czasowe.  

Projekt jest wtedy rozciągnięty na dłuższy okres, a więc na kilka dni albo tygodni.

Dobrą strategią jest wtedy korzystanie z (synchronicznych) spotkań przygotowawczych w celu zaplanowania i organizacji projektu:  

planowanie i przygotowanie pracy w ramach projektu, kontrolowanie postępu, aktualizacja kolejnych etapów, wspólna prezentacja  

wyników i ewaluacja projektu następują w formie spotkań na platformie online. Spotkania te odbywają się na zmianę z fazami pracy  

w małych grupach, w których poszczególne części projektu są realizowane offline (asynchronicznie) jedynie w kręgu własnej grupy lub 

w grupach zróżnicowanych kulturowo.

Schemat realizacji projektu długofalowego odpowiada fazom zarządzania projektem: (A) przygotowanie (sprecyzowanie),  

(B) planowanie, (C) realizacja projektu i (D) zakończenie.

A.    W fazie przygotowań, jeszcze przed rozpoczęciem właściwej wymiany, chodzi o wybór tematu, a przede wszystkim  

o budujące motywację wprowadzenie w wybraną tematykę. Decyzję o wyborze konkretnego tematu grupy mogą podjąć  

na przykład na wspólnym spotkaniu online, a następnie, już niezależnie od siebie, zająć się przygotowaniami do niego.

B.   Podczas (synchronicznego) spotkania online odbywanego w celu zaplanowania projektu uczestnicy przedstawiają 

sobie nawzajem pomysły dotyczące realizowanego tematu oraz samego projektu. Organizują burzę mózgów i zbierają pytania, 

na które chcieliby uzyskać odpowiedzi. Następnie tworzą małe grupy projektowe, dobierając je według zainteresowań  

uczestników, a z kolei same grupy podejmują decyzje, nad czym chcą pracować i jak zamierzają zorganizować swoją pracę.  

Potem ustalają harmonogram.

C.   Realizacja projektu składa się z (asynchronicznych) faz pracy w grupach projektowych następujących na zmianę z regularnymi 

(synchronicznymi) spotkaniami typu Check-in, organizowanymi w celu aktualizacji („updates“) bieżącej pracy nad projektem.

D.   Zakończenie obejmuje prezentację i ewaluację wyników projektu: grupy projektowe wzajemnie przedstawiają sobie wyniki 

swojej pracy. Wspólnie przeprowadzają ewaluację i dokonują refleksji nad tym, co wypadło dobrze, a co się nie udało.



Projekty hybrydowe

Spotkanie online w celu 
zaplanowania projektu 
(spotkanie otwierające)

Przygotowanie projektu Spotkanie online w celu 
realizacji projektu
(realizacja projektu)

Spotkanie kończące: 
prezentacja wyników 
projektu (spotkanie 
zamykające)

Ewaluacja projektu

Grupy projektowe
(partnerzy pracują 
w swoich grupach)

Grupy projektowe
(partnerzy pracują 
w swoich grupach)

Grupy tematyczne
(praca równoległa)

Lokalna impreza 
wieńcząca projekt
(w grupach partnerskich)

Spotkania obu 
grup partnerskich
(online, 
„synchronicznie”)

Praca w każdej 
z grup partnerskich
(online lub offline, 
„synchronicznie”)

A) Przygotowanie B) Planowanie C) Realizacja D) Zakończenie



Wskazówki dotyczące pracy online nad projektem

•  Trzeba nawiązać do zainteresowań uczestników: Jaki jest temat projektu / jakie pytanie postawiono na początku?  

Dlaczego grupa interesuje się tym tematem? Co jest w nim fascynującego?

•  Dobrze jest przedyskutować temat w małych grupach i zebrać pomysły i pytania, na które grupa chciałaby znaleźć odpowiedzi: 

Czego uczestnicy chcieliby się dowiedzieć na ten temat / co chcą odkryć / lepiej zrozumieć? Jakie mają pytania?  

(ważne, aby zebrać wyniki w jednym dokumencie online, np. Google Docs, AWW, Padlet).

•  Zebrane pytania należy zaprezentować, pogrupować, uszeregować według ważności i wreszcie dokonać wyboru, który posłuży 

za punkt wyjścia do tworzenia małych grup projektowych.

•  Oprócz przygotowania listy z adresami e-mail należy też założyć wspólny kanał komunikacyjny, np. grupę w aplikacji WhatsApp 

lub Discord, żeby zapewnić sobie łączność i możliwość szybkiego kontakt z pozostałymi uczestnikami.

•  Przebieg pracy w grupach projektowych, osiągane postępy i wyniki poszczególnych etapów należy zapisywać w miejscu  

dostępnym dla wszystkich (na przykład na padlecie).

•  Wejścia na spotkania online nie muszą być długie, ale powinny odbywać się regularnie. W trakcie realizacji projektu nie zawsze 

wszystko musi wychodzić idealnie – po to właśnie są spotkania typu Check-in, które mają umożliwić grupie szybkie  

wprowadzanie korekt.

•  Grupom projektowym trzeba zapewnić wsparcie. Dobrze jest np. utworzyć miejsce, do którego można zgłaszać  

wszystkie pytania, organizować krótkie rundy pytań i odpowiedzi lub regularne dyżury.



Praca nad projektem hybrydowym – kilka przykładów

Alternatywny spacer wirtualny  – Obydwie grupy zastanawiają się, co w mieście/gminie partnera jest dla nich najbardziej  

interesujące. Następnie osobno wychodzą w teren i przygotowują film wideo reklamujący własne miasto/gminę, a potem przedstawiają 

go partnerom. W tym przypadku wprowadzenie i prezentacja odbywają się wspólnie, a zdjęcia do filmów wideo są realizowane offline  

i osobno. Możliwy jest też format mieszany, w którym jedna grupa spotyka się razem na żywo, na przykład w szkole, centrum  

młodzieżowym, na deptaku spacerowym, a druga dołącza do niej przez Internet.

Praca PR na rzecz strajku klimatycznego – Podczas spotkania online uczestnicy mogą dyskutować o przyczynach zmian  

klimatycznych i zebrać pierwsze pomysły na przeprowadzenie publicznej akcji. Następnie w osobnych grupach przygotowują akcję, 

przeprowadzają ją i dokumentują. Pomiędzy terminami wspólnych spotkań obie grupy mogą pracować niezależnie od siebie  

i decydować, kiedy chcą się spotkać online w celu dokonania uzgodnień. Na zakończenie odbywa się prezentacja końcowa, podczas  

której uczestnicy mogą dyskutować o wynikach akcji i swoich doświadczeniach.



Biuro w Polsce / Büro in Polen  
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa 
tel.: +48 22 5188910 
biuro@pnwm.org

www.pnwm.org

Büro in Deutschland / Biuro w Niemczech  
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam 
Tel.: +49 331 28479-0 
buero@dpjw.org

www.dpjw.org

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) /  
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

https://pnwm.org/


Lista kontrolna 
na wymianę online 

Czy jest to wymiana szkolna czy pozaszkolna, w przygotowaniu jej online  

stawiamy sobie te same pytania: Jak ogarnąć świat online? Co musisz mieć, 

wiedzieć, przygotować, zanim zorganizujesz wymianę online?

Przygotowanie praktyczne z partnerem projektu

•  Ustal razem z partnerami tematykę wymiany.
•   Wybierzcie platformę konferencji internetowej (Microsoft Teams, Google Meet,  

Zoom lub inną). To, czego potrzebujecie, to przyjazny dla użytkownika program,  
który jest stabilny i zapewnia dobrą jakość. Do pracy w mniejszych grupach 
potrzebne są osobne sale/pokoje konferencyjne.

•  Jeśli w wymianie bierze udział większa grupa (np. jedna lub dwie klasy  
szkolne lub grupy młodzieży) zapewnij sobie pomoc innej opiekunki/opiekuna  
w prowadzeniu spotkania.

•  Ustal z partnerami, z którymi organizujesz wymianę podział ról w zespole  
(spójrz na dokument „Praktyczne wskazówki na wymianę online”).

Przygotowanie programu

•  Omów razem z uczestniczkami i uczestnikami projektu tematykę wymiany.  
Zbierz ich propozycje. 

•  Dostosuj zaproponowany scenariusz do Waszego tematu oraz Waszych celów.  
Prezentowany scenariusz to tylko rama do wykorzystania. Każdy projekt zawsze  
ma swój temat przewodni i trzeba go wpleść w naszą ogólną propozycję.

•  Przeczytaj dokładnie zaproponowany scenariusz spotkań w ramach wymiany.  
Oceń samodzielnie, czy zaproponowane aktywności na pewno będą pasowały do  
grupy, z którą pracujesz. Pamiętaj, że zawsze możesz dobrać nieco inne aktywności. 



Przygotowanie ZOOM-a

• Zainstaluj i opłać licencję ZOOM Meeting (lub innej, z której będziecie korzystać w czasie wymiany). 
•  Sprawdź (najlepiej z inną osobą, czy ZOOM działa na Twoim komputerze, wypróbujcie wspólnie 

wszystkie funkcjonalności, tak aby w czasie samej wymiany wszystko zadziałało i żebyś  
umiał/umiała pomóc uczestniczkom i uczestnikom w razie problemów. Sprawdź też, czy działa  
Ci kamera i mikrofon. 

•  Przejdź przez wszystkie ustawienia w aplikacji (poprzez przeglądarkę) i zaznacz na pasku  
wymienione niżej funkcje. Pozwolą Ci one prowadzić spotkanie w efektywny i interaktywny sposób. 
Zostały one także wykorzystane w zaproponowanym scenariuszu:

Mamy dobre doświadczenia z aplikacją ZOOM i polecamy tę platformę. Jest ona przyjazna dla  
użytkownika, stabilna i dobra jakościowo. Pozwala też na interaktywną pracę w całej grupie  
i w mniejszych pokojach. Funkcje bezpieczeństwa są kwestią wyboru odpowiednich ustawień  
podczas konfiguracji programu. Ze względu na ochronę danych osobowych trzeba pamiętać,  
że jest to firma amerykańska.

Waiting Room, czyli poczekalnia

Czat

Sound notification when someone joins or leaves, czyli powiadomienie dźwiękowe, 

 że ktoś czeka w poczekalni 

Screen sharing (opcja: All participants), czyli możliwość dzielenia ekranu przez wszystkie osoby

(Może być ustawiona na początku lub ad-hoc)

Annotation, czyli możliwość pracy wszystkich osób na tablicy Whiteboard

Whiteboard, czyli interaktywna tablica do pracy

Reakcje (Meeting Reactions)

Możliwość zmiany imienia (Allow participants to rename themselves) 

Breakout rooms, czyli mniejsze pokoje do pracy grupowej

Przygotowanie uczestników i uczestniczek

•  Przedyskutuj i ustal razem z grupą (i z partnerami) tematykę wymiany. 
•  Przygotuj zaproszenie do wzięcia udziału w wymianie dla wszystkich osób  

uczestniczących. Wyjaśnij w nim, jak będzie przebiegała wymiana online.  
Wyjaśnij także, w jaki sposób uczestnicy mają dotrzeć na spotkanie.

•  Przygotuj procedurę rejestracji osób do wymiany - tutaj trzeba zadbać o to, by link do spotkania  
dostały tylko te osoby, które mają wziąć udział w wydarzeniu.



Przygotowanie innych narzędzi cyfrowych

•  Przed wymianą/spotkaniem online przygotuj sobie wszystkie narzędzia, z których  
będziesz korzystać (Padlet, Google Jamboard, Mentimeter i inne) - tak by  
mieć wszystkie te okna otwarte w komputerze i łatwo się między nimi przełączać. 

https://tiny.pl/7p24v

Przygotowanie organizacyjne przed spotkaniem

Wyślij wszystkim  
osobom uczestniczącym 

link do spotkania  
z wyprzedzeniem. 

Upewnij się, że  
wszystkie osoby się  

zarejestrowały i otrzymały  
link do spotkania.  

W tej sprawie koniecznie  
trzeba być w kontakcie  

z partnerką bądź partnerem  
projektu.

Przed pierwszym  
spotkaniem przetestujcie 

 w zespole, ewentualnie ze  
znajomymi, czy na pewno wszystko 

działa. Możesz też zorganizować 
spotkanie online z Twoimi  

uczestniczkami i uczestnikami  
i zaprosić ich na wspólne  

testowanie ZOOMa.

11

2233
 Na dzień przed  

wymianą online wyślij do 
wszystkich osób  

uczestniczących maila  
przypominającego  

o spotkaniu. O wydarzeniu  
online niestety łatwiej  

zapomnieć… 44



Przygotowanie pierwszego spotkania online

•  Ustaw wszystkie strony/pliki/materiały, z których będziesz korzystać: otwórz  
prezentację, otwórz strony internetowe, zachowaj linki (do filmów) w pliku z łatwym 
dostępem oraz inne wymagane materiały w wersji rzeczywistej lub na pulpicie.

•  Przygotuj sobie wodę, herbatę, ciastko - wszystko, co będzie Ci potrzebne w trakcie ;-). 
•  30 minut przed spotkaniem: rozpocznij spotkanie na ZOOMie. Osoby uczestniczące, 

jeśli zalogują się wcześniej, trafią do poczekalni (Waiting Room).
•  15 minut przed rozpoczęciem wymiany: zacznij wpuszczać osoby z poczekalni.  

Możesz uaktywnić ekran startowy (np. plansza z prezentacji PPT z powitaniem). 
•  Pierwsze 3 minuty spotkania poświęć na sprawdzenie wszystkich technikaliów  

z osobami uczestniczącymi. 

Kontynuacja, czyli następne spotkanie

Przejrzyj czat, sprawdź, 
czy nie pojawiły się tam 
jakieś pytania, na które 
trzeba odpowiedzieć. 

Jeśli tak, zacznij od tych 
pytań kolejne spotkanie. 

Jeśli ustalicie, że
uczestnicy mają 

dostać mailem jakieś 
dodatkowe materiały,  
wyślij tę wiadomość.

Wyślij link do  
rejestracji na kolejną 

sesję wymiany. 



Witamy na wymianie!
Jak przeprowadzić pierwsze  

spotkanie online z młodzieżą 
[Scenariusz: Moduł 1]

Czas Cele Krok po kroku Uwagi reżyserskie Przygotowanie

  - 15 min.
Niektóre osoby mogą się spóźnić na spotkanie lub mogą mieć kłopoty techniczne  
z połączeniem. Dlatego warto się przygotować na to, że początek spotkania może 
się przesunąć, zapewnić na to czas.

Rozpocznij spotkanie na ZOOM-ie. 
Wpuść wszystkie osoby z POCZEKALNI.

Zaloguj się wcześniej  
do ZOOM-a.

1.  Powitanie i wprowadzenie

2 min.

Oficjalne rozpoczęcie spotkania

Powitanie osób uczestniczących

Przedstawienie osób  
prowadzących 

Powitanie i przedstawienie siebie

• Powitaj wszystkie osoby

• Krótko przedstaw się grupie i poproś partnerkę lub partnera projektu o to samo

Poproś osoby uczestniczące, aby  
włączyły w aplikacji ZOOM widok:  
GALLERY VIEW  
(by widzieć wszystkie osoby).

Przekaż partnerce/partnerowi 
z drugiego kraju, żeby  
przygotował/a się na krótkie  
przedstawienie siebie na forum.

3 min. Wprowadzenie do projektu

Przekazanie osobom  
uczestniczącym podstawowych 
informacji organizacyjnych

Wprowadzenie do wymiany online

Przedstaw podstawowe informacje o projekcie:

• Cel wymiany

• Tematyka spotkań

• Liczba spotkań i godziny pracy

• Narzędzia online, na jakich grupy będą pracować

Pokaż osobom uczestniczącym swój 
ekran (SHARE SCREEN) z grafiką lub 
slajdami POWER POINT, na których 
znajdą się informacje wprowadzające.

Przygotuj wcześniej grafikę np. 
w programie CANVA  
(canva.com) lub jako slajd 
w programie POWER POINT.

Online-Seminar



2. Krótkie wprowadzenie do pracy online

7 min.

Stworzenie poczucia  
bezpieczeństwa u OU,  
dotyczącego korzystania  
z platformy online  
i języka/języków wymiany 

Jak używać platformy Zoom? 

(albo innej w zależności od wyboru). Wspólne testowanie. Najpierw opowiedz  
o danej funkcji lub ją pokaż, a następnie niech każda osoba uczestnicząca: 

• Włączy i wyłączy kamerę i mikrofon

• Wprowadzi/zmieni swoje imię

• Włączy widok galerii - GALLERY VIEW 

• Korzystając z CZATU (możesz zadać grupie pytanie, np. Jak się macie?  
i poczekać na odpowiedzi)

• Korzystając z REAKCJI: kciuk w górę, serduszko, zdziwienie itd. (możesz zadać 
grupie pytanie np. Kto lubi czekoladę? i poczekać na reakcje wszystkich osób) 

Opowiedz krótko o tym, jak rozwiązywać problemy techniczne, posługując się  
załączoną prezentacją POWER POINT.

O języku

Zrób krótkie wprowadzenie dotyczące języka wymiany. Porusz następujące kwestie:

•  W jakim języku będzie przeprowadzony program (jeśli będzie tłumaczenie, wyja-
śnij, że spotkania mogą potrwać nieco dłużej).

•  W jakich sytuacjach korzystamy z angielskiego (lub innego języka, który znają 
wszystkie, a przynajmniej większość osób biorących udział w projekcie).

•  Z jakich translatorów można korzystać podczas pracy (np. GOOGLE Translate, 
DEEPL, inne).

Ćwiczenie wspólnie z grupą  
poszczególnych elementów.

SHARE SCREEN: 

prezentacja POWER POINT.

Otwórz wcześniej prezentację 
POWER POINT na  
swoim komputerze:

ZOOM Wprowadzenie [ppt]

3.  Poznajmy się! (I) - Integracja

15 min.

Poznanie się osób  
uczestniczących

Rozluźnienie atmosfery

Integracja grupy 

“Speed-Dating” (w mniejszej grupie do 20 osób) / 

“Krótkie rozmowy” (w grupie powyżej 20 osób)

Speed dating

Przebieg:

1.  Zaproś uczestniczki i uczestników do ćwiczenia, dzięki któremu lepiej  
się poznają.

2.  Wyjaśnij przebieg ćwiczenia. Osoby uczestniczące będą pracowały w parach. Ich 
zadaniem będzie porozmawiać, odpowiadając na podane przez osobę prowadzą-
cą pytania. W jednej rundzie jedno pytanie. Potem powstaną nowe pary. Wyjaśnij, 
że odbędzie się 5 rund rozmów, każda z nich będzie trwała 2 minuty.  
Zatem: 5 rund po 2 osoby x 2 minuty.

3.  Upewnij się, że wszyscy rozumieją zadanie (mogą pokazać kciuk w górę lub 
nacisnąć kciuk w REAKCJACH).

4.  Zrób podział na BREAKOUT ROOMS. W każdym powinny być 2 osoby (jeżeli 
pojawi się grupa 3-osobowa, to nadal ok). Ustaw w BREAKOUT ROOMS czas 
spotkania na 2 minuty.

Przygotuj BREAKOUT ROOMS 
(liczba pokoi będzie zależna od  
wybranego wariantu ćwiczenia  
i liczba osób w grupie).

Otwórz BREAKOUT ROOMS.

Wyślij pierwsze pytanie przez  
BROADCAST MESSAGE TO ALL.

Pozmieniaj/wymieszaj osoby 
w pokojach.

Wyślij drugie pytanie itd.

Przygotuj listę pytań w języku 
polskim i niemieckim.

Sprawdź w materiale o plat-
formie ZOOM, jak przygotować 
podział na pokoje (BREAKOUT 
ROOMS).

Sprawdź, jak wysłać wiadomość 
przez opcję BROADCAST  
MESSAGE TO ALL.

Przećwicz mieszanie osób 
w BREAKOUT ROOMS.

Sprawdź, ile jest osób w grupie, 
dostosuj wariant zabawy  i ustal 
liczbę potrzebnych BREAKOUT 
ROOMS.

https://docs.google.com/presentation/d/1VNLTxB6b0oVnxsA-RtkbNIH4LsEHV_ml3RyB4n3vvhY/edit?usp=sharing


5.  Wyślij przez funkcję BROADCAST MESSAGE TO ALL do wszystkich grup jedno 
z pytań (w języku polskim i niemieckim) z listy poniżej. Możesz też wymyślić 
własne.

6.  Kiedy skończy się czas, pozamieniaj osoby w pokojach (BREAKOUT ROOMS). 
Przekaż parom nowe pytanie. Kontynuuj do zakończenia 5 rund.

Krótkie rozmowy

Przebieg:

1.  Zaproś uczestniczki i uczestników do ćwiczenia, dzięki któremu lepiej  
się poznają.

2.   Wyjaśnij przebieg ćwiczenia. Cała grupa zostanie podzielona na kilka mniej-
szych, 4-osobowych zespołów. Zadaniem osób uczestniczących będzie poroz-
mawiać, odpowiadając na podane przez osobę prowadzącą pytania. W jednej 
rundzie jedno pytanie. Wyjaśnij, że odbędą się 3 rundy rozmów, każda będzie 
trwała 4 minuty. Zachęć do zadbania o czas wypowiedzi dla wszystkich w grupie. 
Zatem 3 rundy x 4 osoby x 4 minuty.

3.  Upewnij się, że wszyscy rozumieją zadanie (mogą pokazać kciuk w górę lub 
nacisnąć kciuk w REAKCJACH).

4.  Zrób podział na BREAKOUT ROOMS. W każdym powinny być 4 osoby (jeżeli  
niektóre grupy będą 3-osobowe, to nadal ok). Ustaw w BREAKOUT ROOMS  
czas spotkania na 4 minuty.

5.  Wyślij przez funkcję BROADCAST MESSAGE TO ALL do wszystkich grup jedno 
z pytań (w języku polskim i niemieckim) z listy poniżej.  
Możesz też wymyślić własne.

6.  Kiedy skończy się czas, pozamieniaj osoby w pokojach (BREAKOUT ROOMS). 
Przekaż grupom nowe pytanie.

Pytania:

• Co widzisz, kiedy patrzysz przez okno?

• Jakiej muzyki lubisz słuchać?

• Czego nie znosisz robić? Z jakiego powodu?

• Co uwielbiasz robić? Z jakiego powodu?

•  Gdybyś mogła/mógł pojechać dokądkolwiek na świecie, jakie miejsce  
byś wybrał/a? 

• Jaka była Twoja ulubiona bajka w dzieciństwie?

• O co chcesz zapytać innych?



6 min.

Poznanie się osób  
uczestniczących

Sprawdzenie podobieństw 
w grupie

Rozluźnienie atmosfery

Integracja grupy

„Wszyscy, którzy…” 

1.  Zaproś uczestniczki i uczestników do ćwiczenia, dzięki któremu jeszcze lepiej się 
poznają.

2.  Wyjaśnij przebieg ćwiczenia. Za chwilę wszystkie osoby uczestniczące zostaną 
poproszone o zakrycie swojej kamery dłonią lub kartką. Następnie prowadzą-
ca/y odczyta jakieś stwierdzenie. Wszyscy, których ono dotyczy, mają wówczas 
odsłonić kamerę i przyjrzeć się, kto jest w ich grupie. Następnie znowu wszyscy 
zakrywają kamerę i pojawia się nowe stwierdzenie. Procedurę powtarzamy kilka 
razy. Pytania znajdują się poniżej, można też wymyślić własne.

3.  Poproś wszystkich o zakrycie kamer (Twoja powinna zostać otwarta). Odczytaj 
stwierdzenie. Pozwól osobom uczestniczącym przyjrzeć się, kto jeszcze ma taką 
cechę jak one. Powtórz procedurę.

Stwierdzenia:

Wszyscy którzy:

• Lubią lody

• Lubią długo spać

• Uwielbiają morze

•  Mają psa

• Mają więcej niż jedno zwierzę w domu

• Grają na jakimś instrumencie  

• Lubią sport

• Czytali w dzieciństwie Harry’ego Pottera

Poproś wszystkich, aby włączyli  
GALLERY VIEW w swojej  
aplikacji ZOOM.

Wybierz stwierdzenia, których 
chcesz użyć.

Uwaga!

Przy grupie liczącej więcej niż 
25 osób nie widać wszystkich na 
jednym ekranie. Osoby  
uczestniczące mogą patrzeć na 
galerię, którą mają aktualnie 
przed sobą bez przewijania.  

Jeżeli ktoś nie ma kamery, może 
wykorzystać np. kciuk w górę 
w REAKCJACH, jeśli jego/jej 
dotyczy dane stwierdzenie.

20 min.

Poznanie się osób  
uczestniczących

Sprawdzenie podobieństw 
w grupie

Rozluźnienie atmosfery

Integracja grupy

„Pokaż i powiedz”

1. Zaproś grupę do kolejnego ićwiczenia integracyjnego.

2.  Wyjaśnij przebieg ćwiczenia. Zadaniem każdej osoby uczestniczącej będzie  
znaleźć w swoim otoczeniu jakąś rzecz, którą lubi. Następnie będzie mogła ją 
pokazać i opowiedzieć o niej w mniejszych, 3- lub 4-osobowych grupach.  
Upewnij się, że wszyscy zrozumieli zadanie.

3. Poproś, aby każda osoba poszła znaleźć przedmiot. Daj im 2 minuty.

4.  Kiedy wszyscy wrócą, podziel ich na mniejsze, 3- lub 4-osobowe zespoły  
w BREAKOUT ROOMS. Upewnij się, że są to grupy mieszane polsko-niemieckie. 
Ustaw 12 minut na rozmowę.

5.  Po powrocie zapytaj, jak im się rozmawiało. Jeśli wypowiedzi na forum sprawiają 
trudność, osoby uczestniczące mogą napisać coś od siebie na czacie. Dobrze, 
aby jedna z osób prowadzących odczytała kilka wypowiedzi na forum.

Dodaj zadanie do czatu w języku  
polskim i niemieckim (np. „Znajdź 
jakąś rzecz w swoim otoczeniu, którą 
lubisz”) i wyślij do wszystkich.

Przygotuj i otwórz BREAKOUT ROOMS 
(3-4 osoby w grupie). Upewnij się, że są 
to grupy mieszane polsko-niemieckie.

Zamknij BREAKOUT ROOMS.

Zapisz na komputerze zadanie 
do wysłania w czacie  
(w obu językach).

Ustal wcześniej liczbę  
potrzebnych BREAKOUT  
ROOMS.

4.  Wprowadzenie do wymiany online, program, oczekiwania, kontrakt

3 min.
Przedstawienie programu, tak 
by wszyscy wiedzieli, czego się 
spodziewać

Przedstawienie programu wymiany

Pokaż wszystkim slajd z programem i bardzo krótko go omów. 

SHARE SCREEN: slajd z programem. Przygotuj slajd z programem  
np. w aplikacji POWER POINT 
lub CANVA



ww
12 min. Sprawdzenie, czego  

potrzebują/oczekują osoby 
uczestniczące, aby móc do tego 
dostosować program

Oczekiwania

1. Wyjaśnij, że chcesz sprawdzić, jakie oczekiwania mają osoby uczestniczące.

2. Pokaż tablicę JAMBOARD z przygotowanymi zagadnieniami: 

a. O czym chcecie rozmawiać (pomysły/tematy)? 

b. Co nam jest potrzebne, by spotkania były ciekawe?

3.  Otwórz pokoje BREAKOUT ROOMS (3-4-osobowe) i daj osobom uczestniczącym 
5-7 minut, aby porozmawiały i dodały swoje post-ity.

4. Na bieżąco sprawdzaj i grupuj post-ity, które są do siebie podobne.

5.  Kiedy grupy wrócą do głównego pokoju odczytaj post-ity, skomentuj je  
lub wyjaśnij, jeśli będzie taka potrzeba.

SHARE SCREEN: pokaż swoją tablicę 
JAMBOARD.

Wklej w Czacie link do tablicy,  
tak żeby wszyscy mogli dołączyć.

Kiedy już wszyscy się pojawią pokaż, 
jak tworzyć post-it na tablicy  
JAMBOARD. Przećwiczcie wspólnie.

Otwórz BREAKOUT ROOMS (3-4 osoby). 
Aby grupy były inne niż poprzednio 
kliknij RECREATE.

Zamknij BREAKOUT ROOMS.

Przygotuj wcześniej tablicę 
JAMBOARD z pytaniami.

Rekomendacje

Jeżeli osobom uczestniczącym 
nie uda się stworzyć post-itów 
mogą pisać w Czacie.

15 min. Ustalenie zasad 

ułatwiających pracę  
i komunikację w grupie

Budowanie atmosfery  
bezpieczeństwa w grupie 

Stworzenie narzędzia  
prewencyjnego, zapobiegają-
cego powstawaniu trudnych 
sytuacji

Zasady spotkania online (kontrakt)

1.  Zaproś grupę do stworzenia zasad, które pozwolą na efektywną i bezpieczną 
współpracę w grupie.

2.  Wyjaśnij przebieg ćwiczenia. Za chwilę wszystkie osoby uczestniczące zostaną 
podzielone na mniejsze, 4-5-osobowe grupy. Zadaniem każdej będzie zastanowić 
się nad tym, czego potrzebuje, aby dobrze się czuć i efektywnie pracować pod-
czas wymiany online. Wnioski powinny one zostać zapisane na tablicy  
WHITEBOARD. Każda grupa dzieli jedną tablicę.

3.  Upewnij się, że osoby uczestniczące wiedzą, jak zrobić zrzut tablicy  
WHITEBOARD (wersja awaryjna, gdyby system nie zapisał tablicy), czyli PRINT 
SCREEN. Jeśli niektórzy nie wiedzą – wyjaśnij.

4.   Stwórz mniejsze grupy i zaproś do pracy w BREAKOUT ROOMS (wybierz opcję 
RECREATE, aby wymieszać osoby w grupach). Ustal 10 minut pracy. 

5.  Po powrocie grup poproś, aby każda zaprezentowała swoją tablicę.  
(SHARE SCREEN).

6.  W rozmowie na forum wybierzcie wspólnie te zasady, które są najważniejsze  
(np. te, które najczęściej się powtarzają). 

7.  Jeśli wszyscy zgadzają się z wybranymi zasadami, mogą dać kciuk w górę  
w REAKCJACH.

Pokaż, jak działa tablica WHITEBOARD 
oraz jak włączyć funkcję ANNOTATE.

Otwórz BREAKOUT ROOMS (3-4 osoby). 
Aby grupy były inne niż poprzednio, 
kliknij RECREATE.

Zamknij BREAKOUT ROOMS 

Sprawdź i przećwicz wcześniej 
działanie tablicy WHITEBOARD.

Przećwicz zrzuty ekranu 
w systemie Windows (Alt + kla-
wisz Print Screen jednocześnie) 
i iOS- Apple (Shift + Command + 
3 jednocześnie).

Pamiętaj, aby każda osoba 
uczestnicząca lub przynajmniej 
jedna w grupie włączyła opcję 
ANNOTATE, aby wszyscy mogli 
robić notatki na tablicy  
WHITEBOARD.

3 min. Stworzenie przestrzeni na 
pytania dodatkowe 
czy kwestie interesujące  
uczestniczki i uczestników 

Co jeszcze?

Zapytaj uczestniczki i uczestników, jakie mają jeszcze pytania czy kwestie do 
poruszenia. 

Przerwa 20 min.

Energizer - animacja językowa



16 min.

Przełamywanie barier

Szukanie podobieństw między 
językiem polskim i niemieckim

Wprowadzenie energii do grupy

Integracja grupy

Motywowanie do nauki innego 
języka

Banan, sport i demokracja, czyli szukamy podobieństw 

1.   Wyjaśnij zasady gry. Wprowadź do zabawy i wyjaśnij, że celem będzie znalezienie 
jak największej liczby słów, które brzmią tak samo lub bardzo podobnie w języ-
ku polskim i niemieckim. Podaj jako przykład wyrazy: banan, sport, demokra-
cja (lub inne). Na znalezienie wyrazów grupy będą miały 10 min. Każde słowo 
powinno zostać zapisane na kartce lub na tablicy WHITEBOARD. Im więcej, tym 
lepiej.

2.  Podziel wszystkich na kilka mniejszych, 4-5-osobowych grup, które będą praco-
wały w BREAKOUT ROOMS. Upewnij się, że są one mieszane polsko-niemieckie.

3.  Po powrocie grup do głównego pokoju poproś, aby każda podliczyła znalezione 
wyrazy i podała ich liczbę. Pogratuluj grupie, której udało się znaleźć najwięcej. 
Daj na to zadanie 10 minut.

4.  Następnie poproś, aby każda grupa, zaczynając od zwycięzcy, po kolei czytała 
po 5 wyrazów z kartki. Kolejne grupy robią to samo, czytając tylko nowe wyrazy, 
które jeszcze się nie pojawiły.

Podsumowanie: choć język polski i niemiecki są różne, to jednocześnie jest w nich 
wiele podobieństw, ponieważ wywodzą się ze spokrewnionych ze sobą języków 
indoeuropejskich. 

Trik: Na koniec możesz podać trik do nauki języka polskiego i niemieckiego: gdy 
w niemieckim słowie z końcówką >>-tion<< zmienimy końcówkę na >>-cja<<, to 
powstaje słowo polskie. Np. Animation – animacja. Można sprawdzić z grupą  
kilka wyrazów.

Otwórz BREAKOUT ROOMS (3-4 osoby)

Upewnij się, że w BREAKOUT ROOMS 
są mieszane grupy polsko-niemieckie

Zamknij BREAKOUT ROOMS 

5.Poznajmy się! (II) - Budowanie grupy 

38 min.

Integracja grupy

Rozluźnienie atmosfery

Podobieństwa i różnice

1.  Wyjaśnij osobom uczestniczącym, że kolejnym zadaniem będzie przygotowanie 
reklamy/prezentacji na temat ich grupy. Mogą wykorzystać dowolne znane im 
narzędzie pracy zdalnej, np: PADLET, MURAL, JAMBOARD (lub inne). Materiał 
ma mieć formę graficzną lub może być filmikiem. 

Musi zawierać: 

• imiona wszystkich osób w grupie, 

• ich wiek,

• główne zainteresowanie/hobby,

•  3 podobieństwa między osobami oraz 3 różnice (czyli w jakich obszarach 
uczestniczki i uczestnicy w danej grupie są do siebie podobni, a w jakich 
różnią się od siebie),

• ulubiony przedmiot w szkole i ten najmniej lubiany,

•  największe marzenie podróżnicze, czyli dokąd chciałbym/chciałabym 
kiedyś pojechać.

Wyjaśnij, że bez względu na narzędzie, z jakiego będą korzystać, efekty pracy  
należy umieścić na wspólnym PADLECIE, którego link prześlesz. 

SHARE SCREEN: plansza w POWER 
POINT z elementami, które mają się 
znaleźć w materiale każdej grupy.

Otwórz BREAKOUT ROOMS (4-5 osób).

Prześlij link do PADLETA na czacie.

Sprawdź, czy wszystkie grupy umieściły 
swój materiał na PADLECIE.

Zamknij BREAKOUT ROOMS.

Przygotuj wcześniej planszę 
w POWER POINT, wyjaśniającą, 
jakie elementy ma zawierać 
reklama/prezentacja.

Stwórz wcześniej PADLET  
(proponowana opcja:  
„Ściana” lub „Kolumna”).

Sprawdź w ustawieniach  
ZOOM-a czy osoby  
uczestniczące mogą dzielić 
ekran (SHARE SCREEN).



2.  Zaproś wszystkich do pracy w mniejszych, maksymalnie 5-osobowych grupach. 
Otwórz BREAKOUT ROOMS, prześlij na czacie link do wspólnego PADLETA i daj 
grupom 20 minut na pracę.

3.   Kiedy grupy zakończą pracę, poproś każdą z nich o prezentację efektów  
swojej pracy (SHARE SCREEN). Dobrze, aby każda grupa otrzymała aplauz na 
koniec swojej prezentacji, np. przez oklaski lub jakiś inny umówiony sygnał.  
Poproś, by każda grupa zadała jedno pytanie o materiał/poster/film grupie 
akurat prezentującej.

4. Na koniec podziękuj za pracę i za zaangażowanie grup.

Energizer - animacja językowa

10 min. Ustalenie zasad 

ułatwiających pracę i komuni-
kację w grupie

Budowanie atmosfery bezpie-
czeństwa w grupie 

Stworzenie narzędzia pre-
wencyjnego, zapobiegającego 
powstawaniu trudnych sytuacji

Konzeptverantwortungsvereinbarung i Chrząszczyrzeboszyce, czyli językowe 
łamańce

1.  Wprowadź do zabawy i wyjaśnij, że celem będzie poznanie łamańców  
językowych polskich i niemieckich, czyli wyrażeń lub słów, które trudno  
wypowiedzieć. Osoby uczestniczące będą pracowały w mniejszych grupach  
narodowych (np. 2 polskie i 2 niemieckie). Zadaniem każdej będzie wymyślić 
jakieś wyrażenie lub słowo (Polacy polskie, Niemcy niemieckie), które osobom 
niemówiącym w ich języku trudno powtórzyć. Potem grupa polska nr 1  
przedstawi je grupie niemieckiej nr 1 i poprosi o próbę wypowiedzi jak  
najbardziej poprawnie. I odwrotnie. To samo z grupami nr 2.

2.  Podziel wszystkich na mniejsze grupy, które będą pracowały w BREAKOUT 
ROOMS. Upewnij się, że są one grupami narodowymi.

3.  Po powrocie grup do głównego pokoju poproś, aby grupa nr 1 zaprezentowa-
ła swoje wyrażenie (może być zapisane na kartce, tablicy WHITEBOARD itp.), 
a osoby z grupy niemieckiej nr 1 próbują powtórzyć. Zmiana – grupa niemiecka 
prezentuje swoje zdanie. Ta sama procedura dla grupy 2 – dla odmiany można 
zacząć od grupy niemieckiej.

Otwórz BREAKOUT ROOMS.  
Wcześniej upewnij się, że znajdują się 
w nich grupy narodowe.

Zamknij BREAKOUT ROOMS.



6. Podsumowanie i zakończenie

5 min. Podsumowanie dnia

Zbadanie satysfakcji OU

Krótka ewaluacja

Sprawdź, jak osoby uczestniczące czują się po zajęciach.

Możesz użyć aplikacji MENTIMETER, ankiety (POLL) na ZOOMie lub dowolnej innej 
formy.

Możliwe pytania do grupy:

• jak oceniacie dzisiejsze spotkanie na skali od 1 (słabo) do 10 (bardzo dobrze),

• wymień najciekawszy element podczas spotkania,

• wybierz jedno słowo podsumowujące Twój stan po spotkaniu 

Itp. 

Alternatywa przy większej grupie. Można poprosić, aby każda osoba:

• napisała coś na Czacie

• napisała coś lub wkleiła obrazek na przygotowanej wcześniej tablicy JAMBOARD 

• napisała coś na wspólnej tablicy WHITEBOARD

Wybierz pytania i przygotuj 
ewaluację: POLL na ZOOMie, 
MENTIMETER lub JAMBOARD.

2 min. Zakończenie i pożegnanie Zakończenie 

• Przekaż grupie informacje na temat następnego spotkania

• Pa pa…



Biuro w Polsce / Büro in Polen  
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa 
tel.: +48 22 5188910 
biuro@pnwm.org

www.pnwm.org

Büro in Deutschland / Biuro w Niemczech  
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam 
Tel.: +49 331 28479-0 
buero@dpjw.org

www.dpjw.org

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) /  
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

https://pnwm.org/


U ciebie, u mnie, u nas
[Scenariusz: Moduł 2]

Czas Cele Krok po kroku Uwagi reżyserskie Przygotowanie

  - 10 min.
Niektóre osoby mogą się spóźnić na spotkanie lub mieć kłopoty techniczne  
z połączeniem. Dlatego warto się przygotować na to, że początek spotkania może 
się przesunąć i przewidzieć na to czas.

Rozpocznij spotkanie na ZOOM-ie. 
Wpuść wszystkie osoby z POCZEKALNI.

Zaloguj się wcześniej  
do ZOOM-a.

1.  Powitanie i wprowadzenie

2 min.

Rozpoczęcie spotkania

Powitanie osób uczestniczących

Powitanie 

Powitaj wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu. Dobrze, aby prowadzący 
z partnerskiej szkoły/organizacji także powitali grupę. 

Zwróć uwagę, czy są w grupie nowe osoby, których nie było na poprzednim spotka-
niu - jeśli tak, poproś, aby powiedziały, jak mają na imię i np. gdzie mieszkają (lub 
podały jakąś inną prostą informację o sobie).

Poproś osoby uczestniczące,  
aby włączyły w aplikacji ZOOM widok:  
GALLERY VIEW (by widzieć wszystkie 
osoby).

Przekaż partnerce/partnerowi 
z drugiego kraju, żeby  
przygotował/a się na krótkie  
przedstawienie siebie na forum.

3 min.

Przekazanie osobom  
uczestniczącym podstawowych 
informacji organizacyjnych

Podstawowe informacje organizacyjne

Przedstaw podstawowe informacje o spotkaniu:

• Cel spotkania

• Temat spotkania

• Czas pracy

• Narzędzia online, na jakich grupy będą pracować

SHARE SCREEN: grafika lub slajd 
POWER POINT z informacjami  
wprowadzającymi.

Przygotuj wcześniej grafikę, np. 
w programie CANVA 
(canva.com) lub slajd 
 w programie POWER POINT. 

MODUŁ 2



5 min.

Przypomnienie zasad pracy 
online oraz zasad współpra-
cy wypracowanych podczas 
poprzedniego spotkania

Zasady współpracy i pracy online

1.  Jeśli w grupie są nowe osoby, których nie było wcześniej, przypomnij krótko 
najważniejsze zasady pracy online i pokaż najważniejsze funkcje platformy, na 
której pracujecie. 

2.  Pokaż i przypomnij grupie, na jakie zasady wspólnie się umówiliście.  
Podkreśl w szczególności zasady związane z okazywaniem innym szacunku  
(np. słuchamy siebie nawzajem, słuchamy innych poglądów, odnosimy się do 
wypowiedzi/poglądu zamiast do osoby, rezygnujemy z określeń nienawistnych 
wobec kogokolwiek).

SHARE SCREEN: slajd PPT /zrzut  
ekranu z zasadami wypracowanymi 
podczas poprzedniego spotkania.

Znajdź i otwórz na komputerze 
slajd PPT lub zrzut ekranu 
z zasadami.

2. Integracja i wprowadzenie do tematu

40 min.

Poznanie siebie na głębszym 
poziomie i wprowadzenie do 
tematu różnorodności

Różnorodność dookoła nas

Wyjaśnij, jak będzie przebiegało ćwiczenie: 

•  Zadaniem każdej osoby będzie najpierw rozejrzeć się dookoła siebie i znaleźć 
jakiś przedmiot (figurka, książka, zdjęcie itp. itd.), który kojarzy im się z tematem 
spotkania, czyli różnorodnością. 

•  Następnie wszyscy zostaną podzieleni na mniejsze 4-5-osobowe polsko- 
niemieckie grupy. Zadaniem każdej osoby będzie pokazać innym swój przedmiot 
i wyjaśnić, z jakiego powodu kojarzy się z różnorodnością i trochę o tym  
porozmawiać z innymi.

•  Kolejnym zadaniem będzie stworzenie przez każdą grupę na podstawie rozmowy 
i wspólnej refleksji własnej definicji czy sposobu rozumienia “różnorodności” 
i pokazanie jej innym za pomocą: plakatu, rysunku, kolażu itp. Prezentacja może 
uwzględniać takie kwestie jak:

 - Czym są różnice?

 - Skąd wynikają?

 - W jakich obszarach są najbardziej widoczne?

 - Co mogą wnieść?

 - Kiedy mogą stanowić wyzwanie?

•  Kiedy grupy skończą pracę, niech każda z nich krótko (ok. 2 minut) pokaże  
pozostałym efekty swojej pracy.

•  Podsumuj pracę grup i podziękuj wszystkim za zaangażowanie.

CZAT: elementy, które należy  
uwzględnić przy tworzeniu prezentacji

Przygotuj BREAKOUT ROOMS 
(4-5-osobowe). Upewnij się, że są 
w nich mieszane grupy  
polsko-niemieckie.

Otwórz BREAKOUT ROOMS.

Po ok. 10 minutach zajrzyj do każdego 
pokoju i sprawdź, czy grupy nie  
potrzebują wsparcia.

Zamknij BREAKOUT ROOMS.

Przygotuj elementy, które należy 
uwzględnić przy tworzeniu  
prezentacji.



3.  Energizer

10 min.

Wprowadzenie energii do grupy Propozycja dla mniejszej grupy, czyli do 25 osób: rzucanie piłką lub podawanie 
przedmiotu.

1.  Poproś, aby każda osoba wzięła do ręki kartkę papieru lub wyrwała stronę  
z gazety. Warto, aby kartka była już zużyta, którą i tak by się wyrzuciło.

2.  Poproś, by każda osoba ze swojej kartki zrobiła piłkę/kulkę.

3.  Wyjaśnij, że ćwiczenie polega na tym, by rzucać papierową piłką do kolejnych 
osób, które biorą udział w wymianie, jednocześnie wymieniając ich imiona. 
Schemat wygląda tak, że pierwsza osoba rzuca do kogoś piłkę. Zadaniem drugiej 
osoby jest złapanie piłki przed kamerą (trzeba to oczywiście odegrać) i rzucenie 
do kolejnej - i tak dalej, aż każda osoba co najmniej raz rzuci piłką.

Propozycja dla większej grupy (powyżej 25 osób): ćwiczenie “Powtórz mój ruch”.

1.  Poproś, aby wszyscy stanęli przed swoimi kamerami. 

2.  Pierwsza chętna osoba proponuje jakieś bardzo krótkie ćwiczenie/ruch, który 
wszyscy w grupie powtarzają. Przy tak dużej grupie prosimy tylko kilka (5-6) 
osób o pokazanie swojego pomysłu na ruch. 

30 min.

Odkrywanie kultury polskiej 
i niemieckiej, szukanie  
podobieństw i różnic

Ćwiczenie “U ciebie, u mnie, u nas”

1.  Wyjaśnij grupie, że ta sesja zostanie poświęcona stworzeniu polsko-niemieckich 
zespołów projektowych, których zadaniem będzie poznanie i zbadanie jedne-
go z aspektów kultury polskiej i niemieckiej, a następnie przedstawienie go 
pozostałym. Celem jest dowiedzenie się więcej o kulturze swojej i sąsiadów oraz 
poznanie różnic i podobieństw. 
 
Zespoły same zdecydują, jak chcą pracować (kiedy i na jakiej platformie się spo-
tykać) i jaką formę prezentacji zastosować. Na badanie danego aspektu kultury 
i przygotowanie prezentacji będą miały 7 dni. Po tym czasie wszyscy wspólnie się 
zobaczą i przedstawią swoje odkrycia.

2.  Pierwszym krokiem będzie stworzenie zespołów zajmujących się wybranymi 
kategoriami. Pokaż wszystkim JAMBOARD z proponowanymi kategoriami do  
odkrycia. Powiedz kilka słów o każdej z nich, aby młodzież wiedziała, co może 
być potencjalnie tematem badań. Jeżeli ktoś z grupy ma swój pomysł na  
odkrywanie kultury polskiej i niemieckiej, niech zapisze go na karteczce na 
tablicy JAMBOARD.

Proponowane kategorie:

•  Powitania (np. w różnych grupach wiekowych, w pracy, z kolegami  
i koleżankami etc.)

• Czas wolny (dla młodzieży, ale też dla innych grup wiekowych)

•  Jedzenie (tradycyjne, popularne trendy, nietypowe, wyjątkowe produkty  
i potrawy itp.)

•  Język (wyrażenia, które istnieją tylko w języku polskim lub tylko w niemieckim, 
ciekawostki językowe, pochodzenie języków, podobieństwa i różnice itp.)

SHARE SCREEN:  
JAMBOARD z kategoriami.

Wyślij link do tablicy JAMBOARD.

SHARE SCREEN: sposoby, odkrywania 
kultur przez zespoły (rozmowy, książki, 
wywiady itp.) oraz przykłady  
prezentacji, np. na slajdzie PPT lub 
w CANVIE.

Przygotuj planszę  
JAMBOARD z kategoriami.

Przygotuj slajd PPT lub 
w CANVIE, pokazujący  
możliwości odkrywania kultur 
i przykłady prezentacji



• Rodzina (jak jest rozumiana i traktowana, jakie panują relacje itp.)

• Święta (najważniejsze święta w danej kulturze i tradycje z nimi związane)

• …

Poproś, aby każda osoba zdecydowała, która kategoria najbardziej ją interesuje, 
zapisała swoje imię na karteczce samoprzylepnej (post-it) i przykleiła obok  
wybranego tematu (przykład poniżej). Najlepiej gdyby każdy temat zgromadził  
max. 4-5 osób. W takiej grupie łatwiej się pracuje, spotyka i komunikuje. 

Jeżeli przy jednej kategorii pojawi się dużo więcej osób, to można z nich zrobić  
dwie lub nawet trzy grupy pracujące nad jednym tematem. Ciekawie będzie  
zobaczyć różne podejścia i odkrycia w ramach jednego wątku.

3.  Kiedy wszyscy dokonają już wyboru, odczytaj tematy i osoby do nich przypisane, 
aby każdy miał jasność, z kim pracuje. Następnie przypomnij, że będzie 7 dni na 
pracę zespołową i poznanie swojego tematu. Mogą to zrobić w dowolny sposób:

•  rozmawiając w swoim gronie, 

•  sprawdzając w książkach i na stronach internetowych,

•  oglądając polecane fragmenty filmów, 

•  robiąc krótkie wywiady z rodziną, sąsiadami, koleżankami i kolegami itp. 

Przypomnij, że ich zadaniem będzie także przygotowanie krótkiej prezentacji 
dla pozostałych, pokazującej, czego się dowiedzieli i co odkryli. Pokaż przykłady 
prezentacji: 

• scenka, • animacja, 
• plakat, • prezentacja
• film, • … itp.
• kolaż, 

Zaznacz i podkreśl, że prezentacja powinna być krótka, zwięzła i zająć max. 8 min. 
Zespoły powinny zatem sprawdzić i przetestować wcześniej, czy to, co chcą  
pokazać, mieści się w wyznaczonym czasie.

Aby wszyscy byli przygotowani, na dwa dni przed wspólnym spotkaniem zadaniem 
każdego zespołu będzie wysłanie informacji o tym, jaką formę prezentacji planuje 
i czego potrzebuje (np. pracy w pokojach, możliwości dzielenia ekranu itp.).



4.  Przypomnij, że w ciągu 7 dni przeznaczonych na pracę zespoły same będą  
decydować, kiedy i na jaki czas się spotykać. Aby wesprzeć młodych ludzi, zapro-
ponuj jedno wspólne 30-minutowe spotkanie np. w trzecim dniu, aby sprawdzić, 
czy wszystko jest jasne, jak sobie radzą i czy potrzebują wsparcia. Powiedz też,  
że zespoły mogą się kontaktować z Tobą lub osobą prowadzącą z drugiego kraju. 
Przekażcie sposób kontaktu do siebie (mail, telefon, messenger itp.).

5.  Upewnij się, że wszystko jest jasne dla młodych ludzi.  
Daj czas na zadanie pytań i wyjaśnienie wątpliwości.

7 dni
Odkrywanie kultur,  
współpraca zespołowa,  
opracowanie prezentacji 

Samodzielna praca zespołów nad odkrywaniem kultury polskiej i niemieckiej 
oraz na przygotowywaniu prezentacji.

10 min. Powitanie i energizer Powitaj wszystkie osoby, sprawdź dowolną metodą samopoczucie  
(na przykład prosząc, by każda osoba w czacie wpisała swój poziom energii itp.  
na skali od 1 - nisko, do 10 - wysoko).

Zaproponuj krótką grę/energizer. Poszukaj inspiracji np. tutaj:

• https://padlet.com/Kristiiiin/Energizer (DE) 
 

Lub tutaj:

• http://michaelkimmig.eu/online-energizers-to-activate-your-group/ (EN)

https://padlet.com/Kristiiiin/Energizer (DE)
http://michaelkimmig.eu/online-energizers-to-activate-your-group/ (EN)


Pamiętaj, że niektóre gry będzie trudniej zrealizować w dużej grupie (powyżej 20 
osób). Warto wtedy pomyśleć o modyfikacji lub zaproponować grę w mniejszych 
zespołach (BREAKOUT ROOMS).

60 min.

Prezentacje efektów  
pracy zespołów

Prezentacje efektów pracy zespołów

Wyjaśnij, że za chwilę będą miały miejsce prezentacje poszczególnych zespołów. 
Wyjaśnij przebieg i przypomnij, że każda z nich może trwać max. 8 minut.  
Dobrze, aby po każdej prezentacji pojawił się aplauz ze strony całej grupy  
(brawa, reakcje na ZOOM-ie itp.) jako forma doceniania treści i wysiłku  
włożonego w przygotowanie. 

15 min.

Podsumowanie i wspólna 
refleksja nad głównym  
tematem

Podsumowanie

1.  Po zakończeniu prezentacji zaproponuj pracę w nowych grupach  
(w BREAKOUT ROOMS) i krótką rozmowę:

• Czego się dowiedziałam/em?

• Co zrozumiałam/em? 

• Co mi się najbardziej podobało?

• Co mnie najbardziej zaskoczyło? 

Poproś też, aby każda grupa zapisała jedną najważniejszą refleksję, jaką ma po tym 
module. 

2.  Po zakończeniu pracy w pokojach niech każda grupa przedstawi na koniec swoją 
najważniejszą refleksję. 

3.   Podziękuj wszystkim za zaangażowanie i wspólną pracę.

CZAT: Pytania do rozmowy  
w BREAKOUT ROOMS.

Otwórz BREAKOUT ROOMS.

Zamknij BREAKOUT ROOMS.

Przygotuj pytania do rozmowy.

Podsumowanie i zakończenie

2 min.

Zakończenie i pożegnanie Zakończenie 

• Przekaż grupie informacje na temat następnego spotkania

• Pa pa…



Biuro w Polsce / Büro in Polen  
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa 
tel.: +48 22 5188910 
biuro@pnwm.org

www.pnwm.org

Büro in Deutschland / Biuro w Niemczech  
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam 
Tel.: +49 331 28479-0 
buero@dpjw.org

www.dpjw.org

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) /  
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

https://pnwm.org/


Wspólnie działaMY!  
[Scenariusz: Moduł 3]

Kilka słów wstępu

Ten moduł zawiera dwa scenariusze spotkania. Można je wykorzystać w całości lub odpowiednio zmodyfikować. Aby zrealizować spotkanie 

według tego schematu, trzeba zacząć od zorganizowania spotkania przygotowawczego – w szkole lub innym miejscu, albo w świecie 

wirtualnym, w całej grupie lub też osobno w grupie polskiej i niemieckiej. Podczas spotkania zachęcamy, aby sprawdzić z młodzieżą:

•  jakie tematy najbardziej ją interesują?

•  o czym chce rozmawiać?

•  co ją ciekawi/ intryguje/niepokoi?

•  czym chce się dzielić z innymi?
 
Tematy warto spisać – będą one podstawą programu kolejnego spotkania.

Oba scenariusze zakładają aktywny udział młodych ludzi. Warto ich do tego przygotować, wyjaśniając, że cel i sens tego modułu zależą od

ich zaangażowania, oraz wspierając ich w trakcie spotkania.

Dwa przykładowe scenariusze do wyboru:
•  Warsztat 

•  Wirtualna przestrzeń otwarta/Virtual Open Space 

Online-Seminar



Wspólnie działaMY! - Dwa przykładowe formaty programów

Warsztat Wirtualna przestrzeń otwarta

1. Powitanie i wprowadzenie

2. Warsztaty

Przerwa

3. Warsztaty (c.d.)

4. Prezentacje rezultatów

5. Podsumowanie i zakończenie

1. Powitanie i wprowadzenie 

2. Wprowadzenie do Open Space

3. Grupy dyskusyjne – Runda 1

4. Grupy dyskusyjne – Runda 2

Przerwa

5. Grupy dyskusyjne – Runda 3

6. Zbieranie efektów dyskusji

7. Podsumowanie i zakończenie

WARSZTATY
SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE

WYBÓR TEMATÓW

WPROWADZENIE

PODSUMOWANIE

PREZENTACJA

1
warsztaty

2
warsztaty

3
warsztaty

4
warsztaty

180 min.



150 min.

WIRTUALNA PRZESTRZEŃ OTWARTA

SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE

WPROWADZENIE

RUNDA 1

1.1
GD

1.2
GD

1.3
GD

1.4
GD

RUNDA 2

2.2
GD

2.3
GD

2.4
GD

2.1
GD

RUNDA 3

3.1
GD

3.2
GD

3.3
GD

3.4
GD

ZAKOŃCZENIE

PODSUMOWANIE

GD = GRUPA DYSKUSYJNA



Idziemy po kolei…

Warsztat

Warsztat to dyskusja lub praktyczna praca na wybrany temat, w trakcie której mała grupa ludzi dzieli się swoją wiedzą lub doświadczeniem albo 

zdobywa umiejętności w określonej dziedzinie. Tematem może być niemal wszystko: muzyka, czas wolny, film, przyszłość, klimat, teatr, media  

społecznościowe, fotografia, sport, życie codzienne, polityka i tak dalej. Warunek jest jeden: temat musi trafić w zainteresowania młodzieży.

 Warsztaty mogą prowadzić:

•  osoby uczestniczące (młodzież), 

•  zewnętrzni goście – ekspertki i eksperci w danej dziedzinie,

•  rodzice, 

•  osoby z lokalnej społeczności.

Czas Cele Krok po kroku Uwagi reżyserskie Przygotowanie

1.  Powitanie i wprowadzenie

10 min. Rozpoczęcie spotkania Powitanie 

• Powitaj wszystkie osoby.

• Zrób krótki energizer lub poproś kogoś z grupy, aby coś zaproponował.

GALLERY VIEW 

(by widzieć wszystkie osoby).

Przygotuj wcześniej energizer 
na wypadek, gdyby nikt z grupy 
nie miał pomysłu.

10 min. Nawiązanie do poprzedniego 
spotkania

Check-in: Co się stało w międzyczasie? 

Sprawdź, co się stało między spotkaniami.

1. Wpisz do CZATU pierwsze pytanie:

•  Ile masz dzisiaj energii w skali od „1” do „10”? (wyjaśnij, że “1” oznacza bardzo 
mało, a “10” bardzo dużo). Skomentuj odpowiedzi.

2. Następnie wpisz drugie pytanie:

•  Co się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania? (wyjaśnij, że może to być 
związane z życiem prywatnym osób uczestniczących i/lub z wymianą). Odczytaj 
niektóre z wypowiedzi, skomentuj.

CZAT: pytania. Przygotuj pytania. 



2. Warsztaty

10 min. Wprowadzenie do warsztatów Wprowadzenie do warsztatów

1. Wyjaśnij, czym jest warsztat i jak będziecie pracować:

• czas pracy,

• osoba odpowiedzialna za dany warsztat (ktoś z OU lub osoba z zewnątrz),

•  możliwość korzystania ze wszystkich poznanych do tej pory narzędzi oraz innych 
aplikacji,

•  przygotowanie przez grupę (w dowolnej formie: prezentacja, rysunek, film, kolaż 
itp.) podsumowania, najważniejszych punktów, wniosków, rezultatów itp. 

2.  Przedstaw główne tematy warsztatów (wskazane przez młodych ludzi podczas 
spotkania przygotowawczego lub w późniejszym badaniu, np. ankietowym) wpi-
sane do tabeli, np. na GOOGLE DRIVE (lub innym interaktywnym dokumencie).

3.  Prześlij na CZACIE link do tabeli na GOOGLE DRIVE i poproś osoby  
uczestniczące, aby wpisały się do tego warsztatu, który najbardziej je interesuje.

4.  W czasie, kiedy osoby się wpisują, zacznij przyporządkowywać je do odpowied-
nich pokoi w BREAKOUT ROOMS (Warsztat nr 1 – Room 1, Warsztat nr 2 –  
Room 2 itd.).

SHARE SCREEN: tabela z warsztatami 
na GOOGLE DRIVE.

Przygotuj BREAKOUT ROOMS  
według wyborów OU.

Otwórz BREAKOUT ROOMS.

Przygotuj przed spotkaniem 
tabelę na GOOGLE DRIVE 
z zaproponowanymi przez OU 
tematami warsztatów oraz oso-
bami prowadzącymi (młodzież 
lub zewnętrzni goście).

(Ewentualnie) przed warsztatami przerwa 5 min.

90 min. Praca warsztatowa w grupach

Warsztat 1

np. Ekologia 
w szkole

Warsztat 2

np. Hip hop 
 w Polsce  

i Niemczech

Warsztat 3

np. Graffiti w Polsce 
i Niemczech

…

...

Po zakończeniu pracy warsztatowej zaproś na przerwę. Wpisz do CZATU  
godzinę powrotu.

Odwiedź każdą z grup i sprawdź, jak im 
się pracuje i czy potrzebują wsparcia.

Jeśli kogoś “wyrzuci” z systemu, prze-
rzuć go z powrotem do jego/jej pokoju.

BROADCAST MESSAGE TO ALL: Na 10 
minut przed końcem wyślij do wszyst-
kich grup wiadomość, aby wiedziały, że 
trzeba domykać temat.

Po upływie czasu zamknij BREAKOUT 
ROOMS.

Ogłoś przerwę i czas powrotu.

Przerwa 15 min.



2. Warsztaty (kontynuacja)

90 min. Praca warsztatowa w grupach •  Przed powrotem do grup warsztatowych przypomnij o konieczności opracowania 
przez każdą z grup krótkiego podsumowania tego, co się działo, efektów, roz-
wiązań, wniosków itp. Zachęć do tego, aby grupy poświęciły na to ostatnie 15-20 
minut pracy i wybrały osoby prezentujące. Przypomnij także, że podsumowanie 
ma być krótkie i treściwe.

Warsztat 1

...

Warsztat 2

...

Warsztat 3

...

…

...

Kontynuacja. Kontynuacja.

Przerwa 10 min.

3. Prezentacje / Dyskusja

5 min. Energizer Energizer

• Zrób krótki energizer lub poproś kogoś z grupy, aby coś zaproponował

GALLERY VIEW. Przygotuj wcześniej energizer 
na wypadek, gdyby nikt z grupy 
nie miał pomysłu.

20 min. Prezentacje rezultatów Dzielenie się wynikami warsztatów

•  Poproś każdą z grup o krótkie (max. 5 min.!) podsumowanie jej wspólnej pracy 
warsztatowej. Jeśli grup jest więcej, to należy dostosować czas do ich liczby (np. 
3 minuty lub 1 minuta).

GALLERY VIEW, aby widzieć  
wszystkich.

Pozwól osobom uczestniczącym 
na udostępnienie ich ekranów 
(należy wcześniej włączyć tę 
funkcję w ustawieniach  
ZOOM-a).

4. Podsumowanie i zakończenie

10 min. Podsumowanie dnia

Ewaluacja

Zakończenie i pożegnanie

Podsumowanie i ewaluacja

Można zadać pytanie na CZACIE, przez aplikację JAMBOARD (post-ity) lub przez 
MENTIMETER (np. chmura słów):

•  Co zabierasz ze sobą z dzisiejszego warsztatu? 

Zakończenie 

•  Przekaż grupie informacje na temat następnego spotkania.

• Pożegnanie…

CZAT: pytanie lub SHARE SCREEN: 
MENTIMETER lub JAMBOARD.

Wyślij link do JAMBOARD-a lub poproś 
osoby, by weszły na stronę  
MENTIMETER (menti.com).

SHARE SCREEN: JAMBOARD lub 
MENTIMETER.

Przygotuj pytanie oraz  
MENTIMETER lub planszę  
w JAMBOARD-zie.



Wirtualna przestrzeń otwarta / Virtual Open Space

Metoda Open Space (metoda otwartej przestrzeni, krótko: Open Space) to tworzenie przestrzeni umożliwiającej dyskusję, wymianę  

doświadczeń, dzielenie się wiedzą i szukanie rozwiązań. Pozwala to na maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem.

Sesja Open Space w naszej propozycji składa się z dwóch etapów:

•  dyskusji wokół ważnych zagadnień w mniejszych grupach i wspólnego szukania rozwiązań, 

•  planowania przyszłych działań. 

Do pracy w wirtualnej przestrzeni otwartej można wybrać dowolny temat. Istotne jest, aby:

•  był on ważny dla osób uczestniczących,  

•  dotyczył jakiegoś problemu, a nawet konfliktu, 

•  rezultaty nie były z góry zaplanowane.

Może to być np.: rozwój dzielnicy miasta czy gminy, problem z jakością powietrza, jakie możliwości spędzania wolnego czasu w swojej dzielnicy  

zaoferować młodym ludziom, problem z segregacją odpadów, planowanie projektu społecznego, integracja społeczna danej grupy, wspieranie  

migrantek i migrantów itp. Metoda Open Space nie sprawdzi się w sytuacji, gdy osoby uczestniczące będą obojętne wobec tematu lub gdy osoby  

prowadzące będą oczekiwać konkretnych rezultatów. Open Space jest procesem otwartym!



Czas Cele Krok po kroku Uwagi reżyserskie Przygotowanie

1.  Powitanie i wprowadzenie

10 min. Rozpoczęcie spotkania  
i wprowadzenie do tematu

Powitanie 

• Powitaj wszystkie osoby.

• Zrób krótki energizer.

• Wprowadź temat Open Space.

GALLERY VIEW 

(by widzieć wszystkie osoby).

Przygotuj wcześniej energizer 
na wypadek, gdyby nikt z grupy 
nie miał pomysłu.

10 min. Nawiązanie do poprzedniego 
spotkania

Check-in: Co się wydarzyło między spotkaniami i gdzie jesteśmy teraz.

Zanim zaczniesz pracę, sprawdź, co się stało między spotkaniami.

1.  Zadaj na forum pytanie: Jak się dzisiaj czujesz? Pokaż zestaw zdjęć przedstawia-
jących emocje (lub zestaw emotkionów z sieci – przykład poniżej). Poproś, aby 
każda osoba wybrała jedno zdjęcie (lub jeden emotikon).

2.  Wyjaśnij wszystkim, że za chwilę będą pracowali w mniejszych, 4-osobowych 
grupach, a ich zadaniem będzie porozmawiać o tym:

• które zdjęcia wybrali,

• co się wydarzyło w ich życiu od ostatniego spotkania.

3.  Upewnij się, że instrukcja jest dla wszystkich jasna (możesz użyć np. REAKCJI 
w ZOOM-ie). 

4.  Podziel wszystkich na mniejsze, 4-osobowe zespoły (BREAKOUT ROOMS).  
Upewnij się, że są w nich mieszane polsko-niemieckie grupy. 

5. Po upływie czasu zamknij pokoje.

CZAT: pytanie (w obu językach).

SHARE SCREEN: ekran ze zdjęciami 
lub emotikonami.

Przygotuj BREAKOUT ROOMS.

Otwórz BREAKOUT ROOMS.

Zamknij BREAKOUT ROOMS.

Przygotuj zdjęcia z emocjami 
lub zestaw emotikonów.

Zapisz tematy do rozmowy  
w języku polskim i niemieckim.



2. Wprowadzenie do Wirtualnej przestrzeni otwartej

20 min. Wprowadzenie zasad wirtualnej 
przestrzeni otwartej

Stworzenie grup tematycznych

Wprowadzenie zasad

1.  Wprowadź do tematu – wyjaśnij, czym jest wirtualna przestrzeń otwarta i co jest 
jej celem. Możesz użyć na przykład slajdu POWER POINT.

2. Wyjaśnij, że zaczniecie od wyboru tematów, które będą potem dyskutowane.

3.  Prześlij na CZACIE link do zrobionej wcześniej tablicy JAMBOARD, PADLET-u  
lub do dokumentu na GOOGLE DRIVE.

4. Poproś, aby osoby uczestniczące spisały swoje pomysły.

5. Pogrupuj podobne tematy.

6.  Podsumuj tematy i poproś osoby uczestniczące, aby zapisały się do grupy,  
która jest dla nich najbardziej interesująca.

7. Wyjaśnij, jak będziecie pracowali metodą Open Space (opis poniżej).

SCREEN SHARE: slajd/y PPT z zasada-
mi wirtualnej przestrzeni otwartej.

CZAT: link do tablicy JAMBOARD, 
PADLET-u lub dokumentu na GOOGLE 
DRIVE.

SHARE SCREEN: pogrupowane tematy 
do wirtualnej przestrzeni otwartej.

Przygotuj zasady wirtualnej 
przestrzeni otwartej na  
slajdzie/slajdach PPT.

Przygotuj tablicę JAMBOARD, 
PADLET lub dokument na  
GOOGLE DRIVE. 

Przerwa 10 min.

3. Grupy dyskusyjne – Runda 1

50 min. Praca w grupach dyskusyjnych Dyskusje w małych grupach

1.  Pokaż tematy z pierwszej rundy (JAMBOARD, PADLET lub dokument  
GOOGLE DRIVE):

Temat 1.1 Temat 1.2 Temat 1.3 …

… … … …

2.  Wyjaśnij, że każda grupa powinna, oprócz dyskusji, zadbać o jej udokumentowa-
nie, np. na tablicy JAMBOARD. Wyślij jeden link – wszystkie grupy dokumentują 
efekty na różnych tablicach w jednym JAMBOARD-zie. Można to zrobić według 
schematu:

    Temat 1.1 = tablica 1.1, temat 1.2 = tablica 1.2, itd.

SCREEN SHARE: tematy z pierwszej 
rundy (JAMBOARD, PADLET lub  
dokument GOOGLE DRIVE). 

CZAT: link do tablicy JAMBOARD  
(tyle tablic, ile grup).

Przydziel osoby do właściwych  
BREAKOUT ROOMS.

Otwórz BREAKOUT ROOMS.

Odwiedź każdą z grup i sprawdź, jak im 
się pracuje i czy potrzebują wsparcia.

Jeśli kogoś “wyrzuci” z systemu, prze-
rzuć go z powrotem do jego/jej pokoju.

BROADCAST MESSAGE TO ALL: na 10 
minut przed końcem wyślij wiadomość 
z tą informacją. 

Zamknij BREAKOUT ROOMS.

Ogłoś 10-minutową przerwę i zapisz 
w CZACIE godzinę powrotu.

Przygotuj BREAKOUT ROOMS 
(zmień nazwę pomieszczeń -  
Temat 1.1. zamiast ROOM 1, 
Temat 1.2 zamiast ROOM 2 itd.). 

Przygotuj tablice JAMBOARD 
na dokumentację (np. 1.1, 1.2, 
1.3, itd.), tak by wszystkie grupy 
mogły dokumentować efekty 
na różnych tablicach w jednym 
JAMBOARD-zie.

Zostań na forum: wspieraj grupy 
(odwiedzaj je) i wspieraj osoby 
“wyrzucone” z systemu. 



3.  Utwórz podział BREAKOUT ROOMS według preferencji OU wyrażonych wcze-
śniej. Zmień nazwę pomieszczeń: Temat 1.1. zamiast ROOM 1, Temat 1.2 zamiast 
ROOM 2 itd.). 

4. Otwórz pokoje BREAKOUT ROOMS i zachęć do zaangażowania w dyskusję.

5.  Na 10 minut przed końcem wyślij do wszystkich wiadomość, aby wiedzieli, że 
trzeba domykać temat.

6. Podziękuj za pracę i ogłoś przerwę.

Przerwa 10 min

4. Grupy dyskusyjne – Runda 2

10 min. Nawiązanie do poprzedniego 
spotkania

Dyskusje w małych grupach c.d.

1.  Pokaż tematy z drugiej rundy: 

Temat 2.1 Temat 2.2 Temat 2.3 …

… … … …

2. Przypomnij o dokumentowaniu efektów na tablicy JAMBOARD. 

Temat 2.1 = tablica 2.1, temat 2.2 = tablica 2.2, itd.

3.  Utwórz podział BREAKOUT ROOMS według preferencji OU wyrażonych  
wcześniej. 

4. Otwórz pokoje BREAKOUT ROOMS i zachęć do zaangażowania w dyskusję.

5.  Na 10 minut przed końcem wyślij do wszystkich wiadomość, aby wiedzieli,  
że trzeba domykać temat.

6. Podziękuj grupom za pracę i ogłoś przerwę.

Zobacz powyżej. Zobacz powyżej.



Przerwa 10 min

5. Grupy – Runda 3

50 min. Praca w grupach dyskusyjnych Dyskusje w małych grupach c.d.

• Kontynuacja według schematu powyżej:

Temat 3.1 Temat 3.2 Temat 3.3 …

… … … …

Zobacz powyżej. Zobacz powyżej.

6. Zbieranie owoców dyskusji i pracy grupowej

15 min. Podsumowanie wyników Galeria wyników

•  Daj osobom uczestniczącym od 10 do 15 minut na zapoznanie się  
z wynikami pracy poszczególnych grup na tablicach JAMBOARD.

CZAT: wyślij link do tablicy JAMBOARD 
z efektami prac poszczególnych grup.

25 min. Co dalej? Następne kroki 

Metoda: “pojedynczo - w parach - w czwórkach - wszyscy” (1-2-4-all):

1.  Wyjaśnij, że chcesz, aby wszystkie osoby uczestniczące poszukały odpowiedzi na 
dwa pytania: 

• Co było dla mnie najważniejsze w dzisiejszym spotkaniu? 

• Co można zrobić? Jakie małe kroki podjąć?

2.  Wyjaśnij, że za chwilę połączysz uczestników w pary, a potem pary zostaną  
połączone w czwórki i ósemki:

•  najpierw każda osoba indywidualnie (2 minuty) zapisuje swoje odpowiedzi na 
kartce, 

•  następnie dzielą się swoimi odpowiedziami z partnerem lub partnerką w pokoju 
(4 minuty),

•  w kolejnym kroku pracują w grupach po 4 osoby (8 minut), dzieląc się tym, co 
można zrobić w ramach poruszanego w dyskusjach tematu,

•  na forum (10 minut): zachęć osoby uczestniczące do podzielenia się na CZACIE 
pomysłami na kolejne kroki.

CZAT: pytania do refleksji i rozmowy.

Podziel grupę na pary i otwórz  
BREAKOUT ROOMS.

Po upływie 2 minut połącz pokoje, 
tak by w każdym pracowały 4 osoby 
(“przełóż” jedną parę do pokoju innej 
pary itd.).

Zamknij BREAKOUT ROOMS.

Metoda “1, 2, 4, all” zaadapto-
wana z Liberating Structures.

http://www.liberatingstructures.com/1-1-2-4-all/


3.  Otwórz BREAKOUT ROOMS z parami, po upływie 2 minut połącz pokoje, tak by 
w każdym pracowały 4 osoby. 

4. Zrób krótkie podsumowanie na forum.

6. Podsumowanie i zakończenie 

10 min. Podsumowanie dnia

Zakończenie i pożegnanie

Z czym kończysz dzisiaj?

Sprawdź, jak osoby uczestniczące czują się po zajęciach.

Możesz użyć aplikacji MENTIMETER, ankiety (POLL) na ZOOM-ie lub dowolnej 
innej formy.

Zakończenie 

• Przekaż grupie informacje na temat następnego spotkania.

• Pa pa…

CZAT: zapisz pytanie kończące  
sesję 

lub SHARE SCREEN: MENTIMETER 

lub uruchom POLL na ZOOM-ie.

Wybierz pytania i przygotuj  
ewaluację POLL na ZOOM-ie  
lub MENTIMETER.



Biuro w Polsce / Büro in Polen  
ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa 
tel.: +48 22 5188910 
biuro@pnwm.org

www.pnwm.org

Büro in Deutschland / Biuro w Niemczech  
Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam 
Tel.: +49 331 28479-0 
buero@dpjw.org

www.dpjw.org

Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) /  
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

https://pnwm.org/

	1Narzędzia cyfrowe do wykorzystania w wymienie online
	2Praktyczne wskazówki na wymianę online
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