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…czyli podsumowanie wymiany
[Scenariusz: Moduł 4]
Czas
-15 min.

Cele
Rozpoczęcie spotkania

Krok po kroku

Uwagi reżyserskie

Przygotowanie

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, i przewidzieć na to czas.

Rozpocznij spotkanie na ZOOM-ie.
Wpuść wszystkie osoby z POCZEKALNI
(Waiting Room).

Zaloguj się wcześniej
do ZOOM-a.

Oficjalne rozpoczęcie spotkania

Powitanie i przedstawienie siebie

Powitanie osób uczestniczących

• Powitaj wszystkie osoby.

Prezentacja programu
spotkania

• Przedstaw temat dzisiejszego spotkania i krótko zarysuj, co się będzie działo.

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

Przygotuj wcześniej opracowany
graficznie program spotkania
np. w programie CANVA
(canva.com) lub jako slajd
w programie POWER POINT.

Nawiązanie do poprzedniego
spotkania

Check-in: Co się stało w międzyczasie?

1. Powitanie i wprowadzenie
5 min.

10 min.

SHARE SCREEN: program spotkania.

Sprawdź, co się stało między spotkaniami.
1. Pokaż slajd lub tablicę JAMBOARD np. z różnymi typami pogody.

źródło: www.unsplash.com

Poproś, aby każda osoba wybrała stan, do którego jej w tym momencie najbliżej,
i wpisała numer obrazka do CZATU.

=

SHARE SCREEN: tablica JAMBOARD
lub slajd z prezentacji POWER POINT.

Przygotuj wcześniej zdjęcia
i tablicę JAMBOARD lub slajd
PPT.

2. Podsumuj wyniki - jeśli większości osób towarzyszy dobry nastrój, to możesz
wyrazić nadzieję, że dzięki spotkaniu będzie jeszcze lepszy. Jeśli pojawi się także
nastrój smutny, to możesz wyrazić nadzieję, że dzięki dzisiejszemu spotkaniu
zmieni się na weselszy.

2. Pierwsza refleksja
30 min.

Wstęp do podsumowania
wszystkich spotkań
Zachęcenie do pierwszej
refleksji wokół udziału
w wymianie

Pierwsze podsumowanie
1. Wyjaśnij wszystkim, że to spotkanie jest poświęcone podsumowaniu całej
polsko-niemieckiej wymiany. Przypomnij, że spotykacie się po raz czwarty,
podaj daty/dni wszystkich spotkań (to ważne zwłaszcza przy dłuższych
przerwach pomiędzy nimi).
2. Zrób krótki pokaz slajdów przypominających wspólne działania - od pierwszego
do ostatniego spotkania. Mogą to być zdjęcia grupy, efektów prac, instrukcji do
wspólnych działań itp.

SHARE SCREEN: zdjęcia
(np. w prezentacji POWER POINT)
pokazujące wszystkie spotkania
podczas wymiany.
CZAT: pytania do refleksji w grupach.

Przygotuj prezentację
(np. POWER POINT) ze
zdjęciami z wymiany.
Przygotuj pytania do refleksji,
aby wkleić je do CZATU.

Otwórz BREAKOUT ROOMS.
Zamknij BREAKOUT ROOMS.

3. Następnie zaproponuj refleksję związaną z uczestnictwem we wspólnych działaniach. Wyjaśnij, że za chwilę zaprosisz osoby do mniejszych grup i poprosisz, aby
wspólnie zastanowiły się nad:
• najlepszym momentem wymiany,
• najbardziej zaskakującym momentem wymiany,
• najbardziej uczącym momentem wymiany.
4. Upewnij się, że zadanie jest dla wszystkich jasne. Stwórz 3-4-osobowe pokoje
z mieszanym składem polsko-niemieckim. Daj tym grupom 20 minut i poproś,
by na koniec pracy każda z nich wybrała jeden moment z każdej z powyższych
kategorii i podzieliła się tym na forum w czasie ogólnego podsumowania aktywności. Każda grupa powinna zdecydować, kto w jej imieniu będzie prezentował
wybrane momenty (może to być jedna osoba lub trzy, z których każda przedstawi
jeden element).
5. Kiedy grupy skończą pracę, podziękuj wszystkim za pierwsze refleksje i podzielenie się nimi.
35 min.

Wyciągnięcie wniosków
z uczestnictwa w wymianie

Co zabieram ze sobą?

CZAT: pytania do rozmowy.

1. Wyjaśnij wszystkim, że za chwilę będą mogli w nowych grupach zastanowić się
nad tym, co zabierają ze sobą z wymiany. Rozmowa będzie dotyczyła 3 wątków
związanych z nową wiedzą o:

SHARE SCREEN: tablica JAMBOARD.

• Tobie i o innych,
• kulturze polskiej i niemieckiej,
• pracy w świecie online.
2. Wyjaśnij, że za chwilę zaprosisz osoby do mniejszych grup, aby wspólnie zastanowiły się nad tymi punktami, a także zapisały je np. na przygotowanej wcześniej
tablicy JAMBOARD.

CZAT: link do tablicy JAMBOARD.
Otwórz BREAKOUT ROOMS.
Zamknij BREAKOUT ROOMS.
SHARE SCREEN: wypełniona tablica
JAMBOARD.

Przygotuj pytania do rozmowy,
aby wkleić je do CZATU.
Przygotuj tablicę JAMBOARD.

3. Pokaż tablicę i upewnij się, że instrukcja jest dla wszystkich jasna. Następnie
stwórz nowe 3-4-osobowe pokoje z mieszanym składem polsko-niemieckim.
Daj tym grupom 25 minut na pracę.
4. W czasie, gdy grupy będą w pokojach, sprawdzaj na bieżąco postęp prac.
Zobacz, czy są podobne refleksje.
5. Kiedy grupy skończą pracować, pokaż tablicę JAMBOARD z efektami i krótko
podsumuj najważniejsze elementy. Podziękuj wszystkim za wspólną pracę
i zaangażowanie.

Przerwa 10 min.
5 min.

Wprowadzenie energii i ruchu
do grupy

Ćwiczenie “Zdalny fitness”
1. Poproś wszystkich o włączenie “gallery view” w aplikacji ZOOM, tak by widzieli
wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu.
2. Następnie poproś uczennice i uczniów o włączenie kamer, ale o wyjście
z kadru - tak, żeby nikogo nie było widać.
3. Pierwsza osoba (prowadząca) wskakuje w obiektyw kamery i pokazuje jakiś
ruch. W tym momencie wszystkie inne osoby mają zrobić to samo - czyli wskoczyć w kadr swojej kamery i powtórzyć ruch zaproponowany przez pierwszą osobę. W momencie, gdy osoba inicjująca przestaje wykonywać dany ruch, wszyscy
znowu znikają z kadru.
4. Następnie kolejna osoba (chętna) wskakuje w kadr, proponuje ruch, po pewnym
czasie kończy i wszyscy znikają z wizji.
5. Działanie powtarzamy, ale warto pamiętać, by nie trwało to zbyt długo, bo może
stać zbyt monotonne.
6. Warto zaproponować, by każda proponująca ruch osoba po ukończeniu wywoływała następną, tak aby nie powstał chaos.
Źródło: http://michaelkimmig.eu/online-energizers-to-activate-your-group/

35 min.

Otrzymanie i przekazanie
pozytywnej informacji zwrotnej
od grupy
Wprowadzenie miłej atmosfery
Zachęcenie do kontynuowania
znajomości po zakończeniu
wymiany

Chcę ci powiedzieć…..

SHARE SCREEN: PADLET

1. Przed zajęciami przygotuj tablicę na PADLECIE (www.padlet.com), na której
każda z osób uczestniczących w wymianie będzie miała swoją kolumnę (poproś
wcześniej osoby uczestniczące, aby przesłały ci swoje zdjęcia; wówczas każda
kolumna zilustrowana będzie zdjęciem osoby i opisana jej imieniem).

CZAT: link do PADLET-a

Przykład:

Przygotowanie do zakończenia
wymiany

Muzyka w trakcie wpisywania
informacji zwrotnej na PADLECIE.

Zrób wcześniej PADLET
(wersja: kolumna) i wyślij przed
spotkaniem link wszystkim
osobom uczestniczącym (np.
dzień wcześniej, aby zdążyły
zrobić zadanie). Poproś, aby
każda osoba wrzuciła do jednej
kolumny swoje imię i nazwisko
oraz zdjęcie.
Przygotuj muzykę (co najmniej
kilka utworów), którą puścisz
w czasie ćwiczenia.

2. Daj grupie 40 minut (jeśli liczy więcej osób, wydłuż czas proporcjonalnie) na to,
by uczennice i uczniowie napisali pozytywne informacje zwrotne każdej osobie,
z którą spotkali się w czasie tej wymiany. Mogą to być podziękowania, zachęty do
utrzymania dalszego kontaktu, zwrócenie uwagi na jakieś pozytywne cechy danej
osoby, coś, co ta osoba ciekawego powiedziała czy zrobiła w czasie spotkań czy
realizacji zadań w grupach… Oprócz napisania czegoś można też wkleić zdjęcie,
rysunek, film, niespodziankę itp. Informacja zwrotna może być podpisana lub
anonimowa.
3. Dowolność jest pełna, ale zwróć grupie uwagę na to, by były to tylko pozytywne
i doceniające wiadomości. Napisanie czegoś negatywnego może być trudne
z dwóch powodów. Po pierwsze - będzie to widoczne dla wszystkich, a po drugie
- wiadomość pozostanie bez pełnego kontekstu i bez wyjaśnienia, a to może być
frustrujące dla osoby, która ją otrzyma (nie będzie wiedziała, z jakiego powodu
dostała taką ocenę ani co mogłaby zmienić w swoim zachowaniu).
4. Gdy wszyscy będą już na PADLECIE i zaczną pisać wiadomości, puść w tle cichą
muzykę.
5. W trakcie wpisywania przez uczestników wiadomości możesz sprawdzić na
PADLECIE, czy u wszystkich coś się pojawia i czy na pewno treści mają
pozytywny, wzmacniający charakter. Jeżeli zobaczysz, że u kogoś kolumna jest
pusta, podczas gdy u innych jest dużo więcej wiadomości, to delikatnie przypomnij grupie, że każda osoba powinna otrzymać jakąś informację zwrotną.
Jeśli w kolumnach pojawią się treści, które trudno uznać za pozytywne,
przypomnij, że informacja zwrotna ma być doceniająca.

6. Gdy upewnisz się, że wszystkie osoby uzupełniły już informacje, podziękuj za
zaangażowanie w aktywność. Zapytaj, kto chciałby podzielić się tym, co pojawiło
się na jego/jej tablicy. Warto, by kilka takich głosów się pojawiło. Jeśli uczestnikom trudno jest wypowiadać się na forum, niech piszą na CZACIE.
7. Na koniec zachęć, by każda osoba zrobiła sobie zrzut ekranu informacji, które
zostały dodane pod jej zdjęciem/imieniem. Zachęć do wracania do tego po wymianie - taki “masaż ego” może poprawiać nastrój w chwilach pełnych wyzwań.
Jeśli okaże się, że było za mało czasu dla grupy na przekazanie informacji
zwrotnej, poinformuj, że tablica będzie jeszcze przez parę dni dostępna, będzie
można tam wchodzić i coś jeszcze dopisywać.

Przerwa 10 min.
35 min.

Ewaluacja udziału w wymianie
w różnych aspektach i z różnych
perspektyw

Ewaluacja

SHARE SCREEN: tablice JAMBOARD.

1. Zaproś osoby uczestniczące do ostatniej aktywności, która będzie polegała na
ewaluacji tego, co wydarzyło się w czasie wymiany.

CZAT: link do tablic JAMBOARD.

2. Przygotuj wcześniej JAMBOARD (przykłady poniżej), w którym każda z kilku
tablic będzie zachęcała do oceny projektu, ale w różnych aspektach i z różnych
perspektyw.
3. Wyjaśnij, że za chwilę stworzysz mniejsze grupy. Każda z nich otrzyma link do
tablic JAMBOARD. Jest ich kilka i ważne jest, aby grupy oznaczyły się na każdej
z nich. Należy przeczytać każde pytanie, porozmawiać o tym w grupie, podzielić
się swoimi wrażeniami, ocenami, przemyśleniami, by dopiero po takiej dyskusji
zaznaczyć swoje indywidualne odpowiedzi. Każda grupa może zacząć od innej
tablicy (ważne jest to, że wszystkie pracują na tych samych tablicach i widzą
swoje działania), ale należy przejść przez wszystkie.
Proponowane tematy poszczególnych tablic:
• Emocje na koniec. Z którą buźką kończysz wymianę?
• Oceń wymianę na termometrze
• W
 aga brania i dawania. Zastanów się, ile w czasie trwania projektu udało
Ci się dać innym, a ile wziąć, nauczyć się od nich. Zaznacz, po której stronie
wagi się znajdujesz.
• Z
 czym kończysz wymianę? Znajdź w Internecie zdjęcie, które pokazuje
Twój nastrój, emocje, myśli towarzyszące Ci pod koniec wymiany.
• Wyślij organizator(k)om wiadomość.
• Wyślij wiadomość dla całej grupy.
Dobrym pomysłem może być także stworzenie dodatkowej tablicy, na której
uczestnicy mogliby zapisywać pomysły na kolejną wymianę.

Otwórz BREAKOUT ROOMS.
Zamknij BREAKOUT ROOMS.
SHARE SCREEN: wypełnione tablice
JAMBOARD.

Przygotuj tablice JAMBOARD.

4. Podziel wszystkich na mniejsze grupy (BREAKOUT ROOMS), upewniając się,
że w każdej są osoby z Niemiec i z Polski. Daj grupom 40 minut na pracę.
5. Kiedy grupy skończą, pokaż po kolei wszystkie tablice i krótko każdą skomentuj.
6. Podziękuj wszystkim za pracę.
Ewaluacja wymiany - przykładowe tablice:

.

.

6. Podsumowanie i zakończenie
5 min.

Zdjęcie grupowe

Żeby było co wspominać…
1. Zaproponuj zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
2. Poproś, aby wszyscy pozowali, i zrób zrzut ekranu. Możesz też zaproponować
inne gesty, miny itp. Jeśli grupa jest duża i nie mieści się na jednym ekranie,
to pamiętaj, że trzeba zrobić zrzut najpierw pierwszego, a potem drugiego
ekranu.
3. Następnie prześlij zrzuty na CZACIE i poproś, aby każdy pobrał je na swój
komputer jako pamiątkę wymiany.

2 min.

Zakończenie i pożegnanie

Zakończenie
Podziękuj wszystkim za udział w wymianie, zaangażowanie, wspólną pracę,
rozmowy, odkrywanie i zabawę. Pożegnaj się ze wszystkimi i zakończ spotkanie.
(Jeśli zobaczysz, że osoby w grupie chcą jeszcze ze sobą porozmawiać,
możesz opuścić spotkanie - opcja LEAVE - i zostawić je jako otwarte dla
osób uczestniczących).

Koncepcja i opracowanie: Elżbieta Kielak, Anna Szlęk, Michael Kimmig

CZAT: zrzuty ekranu.

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

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

