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Wprowadzenie
Cel wspólnotowego programu rozwoju umiejętności korzystania z mediów
Stworzenie kompleksowego zestawu modułów i zasobów do rozwijania umiejętności produkcji
medialnej.

Grupa docelowa wspólnotowego programu rozwoju umiejętności korzystania z
mediów
Lokalne grupy społeczne

Narzędzia wykorzystywane w ramach wspólnotowego programu rozwoju umiejętności
korzystania z mediów
Otwiera platformy cyfrowe i społecznościowe.

Rozwój wspólnotowej struktury programów i modułów rozwoju umiejętności
medialnych (Community Media Skills Development Programme-Modules)
Program został opracowany jako seria 6 modułów, z materiałami pomocniczymi i
samokierującymi się zasobami edukacyjnymi w bogatych w media formatach.
W skład modułów wejdą:
• 30 godzin nauki twarzą w twarz - 5 godzin na moduł,
wspierany przez kolejnego:
• 30 godzin treści online - 5 godzin na moduł, które będą dostępne za pośrednictwem
interaktywnej platformy internetowej projektu na zamówienie.

30 godzin nauki twarzą w twarz
5 godzin nauki F2F powinno być zapewnione w następujący sposób:
→ 2 sesje po 2 godziny nauki - 90 minut każda
→ 1 sesja trwająca 1 godzinę lekcyjną - 45 minut
Całkowity czas trwania nauki F2F będzie wynosił 5 godzin x 45 minut = 225 minut plus dwie
piętnastominutowe przerwy - 2 przerwy x 15 minut = 30 minut. Całkowity czas trwania =
255 minut
Materiał opracowany dla 5 godzin nauki F2F na moduł składa się z następujących
elementów:
3
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→ Podręcznik nauczyciela z planem lekcji.
→ Arkusze działań (w razie potrzeby)
→ Prezentacja Powerpoint
→ Podręcznik dla uczących się
Uczenie się poprzez działanie, interaktywność i działania zespołowe zostały wykorzystane
jako metody, tak aby uczący się mogli zdobyć całą odpowiednią wiedzę.

30 Godzin samodzielnego uczenia się
Materiał opracowany na 5 godzin samodzielnej nauki w każdym module składa się z
następujących elementów:
→ Samokierujące się materiały do nauki: materiały pochodzące z sieci, takie jak artykuły,
filmy, podcasty, białe księgi, itp. w językach narodowych lub w języku angielskim.
→ 1 ćwiczenie do samodzielnego uczenia się
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Materiały do nauki twarzą w twarz
Podręcznik dla nauczyciela z planem lekcji
Tytuł modułu

Moduł 1: Wprowadzenie do fałszywych wiadomości

Grupa docelowa

Lokalne grupy społeczne składające się z 10 podmiotów
społecznych, które są rzeczywiście zainteresowane mediami
społecznymi i posiadają niezbędne umiejętności do wspierania
projektu mediów społecznych

Cel tego modułu

Moduł ten jest częścią kompleksowego zestawu modułów i
zasobów służących rozwijaniu umiejętności produkcji medialnej.
Pierwszy moduł jest modułem wprowadzającym i pomoże grupie
docelowej zrozumieć, czym jest Fake News i jaki ma wpływ na
społeczności.

Efekty uczenia się w
ramach Modułu

Pod koniec modułu uczestnicy będą mogli:
• Zdefiniuj termin "fałszywe wiadomości"
• Zdefiniuj termin "prawdziwa nowina"
• Ocenić negatywny wpływ "fałszywych wiadomości" na
społeczności
• Zapoznaj się z najważniejszymi strategiami i technikami, które
są wykorzystywane do rozpowszechniania "fałszywych
wiadomości".
• Rozwój inteligencji cyfrowej
• Rozwijać umiejętności badawcze, aby dowiedzieć się ważnych i
wysokiej jakości wiadomości
• Łączenie i dostosowywanie skutecznych strategii i technik
rozpowszechniania "prawdziwych wiadomości".
• Rozwój myślenia kreatywnego i analitycznego
• Wykorzystanie umiejętności organizacyjnych do prowadzenia
wspólnych działań
• Wybór konkretnych baz danych w celu znalezienia konkretnych
informacji.
• Rozwijanie umiejętności w zakresie kompetencji informacyjnych
• Świadomość, jakie są konsekwencje "fałszywych wiadomości"
dla społeczności
• Docenienie roli "prawdziwych wiadomości" w społecznościach
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• Wzrost zaufania do odróżnienia "fałszywych wiadomości" od
"prawdziwych wiadomości".
• Włączenie świadomości strategii i technik wykorzystywanych do
rozpowszechniania "fałszywych wiadomości" do rozwoju
"prawdziwych wiadomości".
• Gotowość do współpracy i otwartość umysłu
• Otwartość na pracę w ramach kreatywnego zespołu
• Ucz się na autonomicznych zasadach

Czas trwania modułu

5 godzin

Tematyka

Wprowadzenie do fałszywych wiadomości: czym są "fałszywe
wiadomości", jakie strategie i techniki są wykorzystywane do
rozpowszechniania "fałszywych wiadomości" i jaki wpływ mają one
na społeczności.

Przygotowanie

▪ Znajdź pokój z krzesłami i stołami, komputerami, projektorem.
Zarezerwuj co najmniej 2 miesiące przed realizacją warsztatu.
▪ Znajdź instruktorów do zajęć warsztatowych, których nie znasz
▪ Poinformuj uczestników o celu warsztatu, jego celach i
programie, który będzie realizowany. Dodatkowo, wyjaśnij im, że
nie muszą mieć żadnego szczególnego doświadczenia ani
wiedzy w dziedzinach, które będą szkolone.
▪ Zorganizować catering dla przerw na kawę i lunch, lub
dostarczyć informacji na temat pobliskich opcji żywnościowych

Plan lekcji dla uczenia się F2F
Nr.

Tematy i podtematy/działania
edukacyjne

Czas
trwania
pomocy

Metody
szkoleniowe

Materiały/urządz
enia Wymagane

Prezentacja

Laptop

(minuty)
1

Wprowadzenie
Tutor wita uczestników, przedstawia się i
prezentuje tematy, które zostaną
poruszone
podczas
5-godzinnych
warsztatów.

10

Projektor
Powerpoint
Presentation PP 1.1
Workbook
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2

Działanie nr 1: Wymień jedno słowo

10

Aktywność
lodołamacza

Workbook

20

Działalność zespołu

Dyskusja

Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników

Informacja zwrotna

Flipchart

Trener prosi uczestników o podanie ich
imion, tego, czym się zajmują, i jednego
słowa, które ich reprezentuje.
3

Działanie nr 2: Fałszywe wiadomości
Uczestnicy są podzieleni na małe
grupy, a prowadzący prosi ich o
opracowanie własnej definicji Fałszywej
Nowiny i Prawdziwej Nowiny.

Burza mózgów

Po 10 minutach grupy prezentują swoje
definicje i odbywa się dyskusja w celu
znalezienia różnic i podobieństw
pomiędzy różnymi przedstawionymi
definicjami oraz wypracowania jednej
wspólnej definicji dla każdego terminu.

Workbook

Moderator zapisuje te dwie definicje na
flipcharcie.
4

Działanie nr 3: Fałszywe wiadomości
w historii
Celem tego działania jest
uświadomienie uczestnikom kontekstu
historycznego Fake News i tego, że
ludzie na przestrzeni dziejów tworzyli
Fake News.

35

Działalność zespołu
Dyskusja
Informacja zwrotna

Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników
Działanie
Handout-AH 1.3
Workbook

Prowadzący dzieli uczestników na małe
grupy i prosi ich o wykorzystanie ulotki z
ćwiczeniami AH 1.3. Czytając
wiadomości zawarte w arkuszu
ćwiczeniowym, uczestnicy proszeni są
o udzielenie odpowiedzi na poniższe
pytania:
• Jaki przykład historyczny jest
według ciebie wiarygodny i
dlaczego?
• Dlaczego ludzie w całej historii
próbowali tworzyć fałszywe
wiadomości?
• Dlaczego ludzie wierzą w fałszywe
wiadomości?
• Dlaczego fałszywe wiadomości są
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problemem?
• Jaki jest możliwy wpływ fałszywych
wiadomości na społeczeństwo?
Po 20 minutach odbywa się dyskusja
na podstawie odpowiedzi udzielonych
na wyżej wymienione pytania.
5

Prezentacja teoretyczna

15

Prezentacja

Na podstawie dyskusji przeprowadzonej
na zakończenie działania nr 2 i 3,
moderator wprowadza definicje pojęć:
Fałszywe wiadomości, prawdziwe
wiadomości, dezinformacja. Odnosi się
również do Planu działania na rzecz
informacji opracowanego w 2018 roku
przez Komisję Europejską i przedstawia
10 zasad etycznego dziennikarstwa.

Projektor
Powerpoint
Presentation PP 1.1
Workbook

6

Przerwa na kawę

15

7

Działanie nr 4: Gra w złe wieści

40

Gra Złe Wieści stawia opór przed
dezinformacją, stawiając graczy w
pozycji ludzi, którzy ją tworzą, i w ten
sposób zyskują wgląd w różne taktyki i
metody stosowane przez "prawdziwych"
fałszywych news-mongerów do
rozpowszechniania ich wiadomości. To
z kolei buduje opór.
Ta gra została opracowana przez
naukowców z Uniwersytetu Cambridge i
DROG, holenderskiej platformy
przeciwko dezinformacji.
Link do gry online:
https://getbadnews.com/#intro
Gra działa w prosty i przejrzysty
sposób: gracze otrzymują krótki tekst
lub obrazek (np. notatkę lub nagłówek
artykułu) i mogą na nie reagować na
różne sposoby. Istnieją dwa sposoby
mierzenia ich wyników: "zwolennicy" i
"wiarygodność". Wybór opcji, która jest
zgodna z tym, co wybrałby "prawdziwy"
producent dezinformacji, daje im więcej

Laptop

Działalność zespołu
Dyskusja grupowa

Komputery dla
wszystkich
uczestników
posiadających
dostęp do
Internetu.
The Bad News
Game:
https://getbadnew
s.com/#intro
Laptop
Projektor
Powerpoint
Presentation PP 1.1
Workbook
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zwolenników i zwiększa ich
wiarygodność. Jeśli jednak kłamią zbyt
rażąco swoim zwolennikom, wybierają
opcję, która jest zbyt absurdalna lub
postępują za bardzo zgodnie z
najlepszymi praktykami dziennikarskimi,
gra albo zabiera zwolenników, albo
obniża ich wiarygodność. Celem gry
jest zebranie jak największej liczby
zwolenników, bez utraty zbyt dużej
wiarygodności.
Gra dzieli się na 6 odznaki:
podszywanie się, emocja, polaryzacja,
spisek, dyskredytacja i trolling. Odznaki
te są częściowo oparte na raporcie
"Digital Hydra" przygotowanym przez
NATO East Strategic Command (East
StratCom), który szczegółowo opisuje
różne formy dezinformacji, jakie mogą
przybrać.
Prowadzący dzieli uczestników w
parach i za pomocą komputera każe im
grać w grę, myśląc aktywnie o tym, co
robią.
Po 20 minutach uczestnicy sprawdzają
swoje wyniki i swoje odznaki, a
prowadzący rozpoczyna dyskusję z
nimi, zadając następujące pytania:
• Jak znaleźli tę grę?
• Jak się czują ze swoimi wynikami?
• Jak łatwo rozpowszechniać
fałszywe wiadomości?
• Czego nauczyli się, grając w tę
grę?
8

Działanie nr 5: Mapowanie umysłu
Fałszywe wiadomości
Prowadzący przedstawia uczestnikom
technikę mapy umysłu, a następnie
dzieli ich na 5 małych grup. Prowadzący
prosi każdą z grup o opracowanie
jednej z 5 poniższych gałęzi mapy
umysłu:

35

Działalność zespołu

Kolorowe ołówki

Burza mózgów

Puste papiery A4

Dyskusja

Powerpoint
Presentation PP 1.1
Workbook
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• Jakiego rodzaju fałszywe
wiadomości istnieją?
• Jak rozpowszechnia się fałszywe
wiadomości?
• Jak rozpoznać, czy wiadomości są
fałszywe, czy słuszne?
• Jaki jest wpływ fałszywych
wiadomości?
• Jak uniknąć złego wpływu
fałszywych wiadomości?
Uczestnicy będą mieli 20 minut na
opracowanie gałęzi mapy umysłu, a
następnie umieszczą każdą z grup na
mapie umysłu w miejscu wskazanym
przez moderatora, w którym będzie
znajdował się ośrodek/główna część
idei mapy umysłu.
Następnie każda z grup przedstawia
ustalenia swojej branży.
Prowadzący pyta pozostałych
uczestników, czy chcieliby dodać jakieś
dodatkowe informacje do 5 oddziałów.
Celem działania jest wizualizacja
różnych aspektów Fałszywych
Wiadomości i sprawienie, że uczestnicy
będą je dostrzegać.
9

Prezentacja teoretyczna

15

Prezentacja

W oparciu o dyskusję przeprowadzoną
na zakończenie ćwiczenia nr 4 i 5,
prowadzący przedstawia różne rodzaje
fałszywych wiadomości, różne strategie,
które były rozpowszechniane i wpływ,
jaki mają one na społeczność, za
pomocą prezentacji Powerpoint - PP
1.1, która zawiera również krótki film z
przykładami fałszywych wiadomości.

Laptop
Projektor
Powerpoint
Presentation PP 1.1
Workbook

10 Przerwa na kawę

15

11 Działanie nr 6: Fałszywy czy
prawdziwy?

20

Działalność zespołu
Prezentacja

Długopisy i
materiały do
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Facylitator przedstawia film zawierający
kilka podstawowych, ale ważnych
kroków, dzięki którym ludzie będą mogli
dostrzec fałszywe wiadomości.

Dyskusja

notowania dla
uczestników
Powerpoint
Presentation PP 1.1

Następnie prowadzący prosi
uczestników, aby spróbowali zrozumieć,
czy prezentowane wiadomości są
prawdziwe czy fałszywe, opierając się
na obejrzanym już przez nich filmie i
odpowiadając na poniższe pytania:

Workbook

• Skąd to się wzięło?
• Jakie jest tego tło? Może żart,
pomyłka, satyra lub plotka
• Dlaczego cię to interesuje (sprawdź
swoje własne przekonania)
Odbywa się dyskusja, a następnie
moderator udziela właściwych
odpowiedzi.
12 Prezentacja teoretyczna

10

Prezentacja

W oparciu o dyskusję przeprowadzoną
na zakończenie ćwiczenia nr 6,
prowadzący przedstawia różne sposoby
i narzędzia, których ludzie mogą użyć w
celu wykrycia podróbek.

Laptop
Projektor
Powerpoint
Presentation PP 1.1
Workbook

13 Zamknięcie warsztatu

15

Trener podsumowuje tematy 6godzinnych warsztatów Modułu 1 i prosi
uczestników o wymienienie 3
kluczowych słów na temat tego, czego
nauczyli się podczas warsztatów, a
następnie o podzielenie się nimi z
pozostałymi uczestnikami, wyjaśniając
im, dlaczego te 3 kluczowe wnioski
zostały uznane za ważne. Odbywa się
dyskusja grupowa.

Dyskusja
Ocena

Kwestionariusz
oceny

Wszyscy uczestnicy otrzymują do
wypełnienia kwestionariusz
ewaluacyjny.

Czas trwania Modułu

5 godzin
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Materiały szkoleniowe
do nauki F2F
Źródła

Drukowany podręcznik roboczy

•

Briggs, S. 10 kreatywnych sposobów na nauczanie
umiejętności korzystania z mediów. Uzyskane z:
https://www.canva.com/learn/10-creative-methods-to-teachmedia-literacy/

•

Studium przypadku: Text Analytics against Fake News
(2019). Odebrane z:
https://www.meaningcloud.com/blog/case-study-textanalytics-against-fake-news

•

Rada Europy. (2020). Radzenie sobie z propagandą,
dezinformacją i fałszywymi wiadomościami. Odebrane z:
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-tolearn/dealing-with-propaganda-misinformation-and-fakenews

•

Edson, C., Tandoc, Jr. (2017). To do ciebie należy, tak,
powstrzymanie fałszywych wiadomości. Odzyskane z:
https://www.straitstimes.com/opinion/its-up-to-you-yes-youto-stop-fake-news.

•

Reputacja X. (2020). Clickbait Examples-All about those
headlines you just have to click. Odebrane z:
https://www.reputationx.com/orm/techniques/process/conte
nt/orm-guest-posts/click-bait

•

Roozenbeek, J. & van der Linden, S. (2019). Fałszywa gra
informacyjna daje psychologiczny opór przed dezinformacją
online. Odebrane z:
https://www.nature.com/articles/s41599-019-0279-9

•

Snopes.com. (2019). Złośliwe Boty i Trolle
Rozprzestrzeniają Nieprawidłowe informacje o
szczepionkach. Odzyskane z:
https://www.snopes.com/news/2019/09/18/malicious-botsand-trolls-spread-vaccine-misinformation/.

•

Wardle. C. (2017). Fałszywe wiadomości. To
skomplikowane. Pierwszy szkic. Odebrany z:
https://firstdraftnews.org/latest/fake-news-complicated/

•

Waweru, M. J. (2019). Understanding Fake News.
Odebrane z:
https://www.researchgate.net/publication/330780644_Under
standing_Fake_News.

•

Wikipedia. (2020) Clickbait. Odebrane z:
https://en.wikipedia.org/wiki/Clickbait
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•

Wikipedia. (2020) Propaganda. Odzyskane z:
https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda#Types

•

Wikipedia. (2020). Bańka filtracyjna. Odebrane z:
https://en.wikipedia.org/wiki/Filter_bubble
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Wydawnictwo Activity Handout - AH 1.3
Tytuł modułu

Tytuł działania

Opis
działalności

Moduł 1: Wprowadzenie do fałszywych wiadomości
Fałszywe wiadomości w
historii

Numer
działania

1.3

Przeczytaj poniższe przykłady fałszywych wiadomości i odpowiedz na
pytania:
• Jaki przykład historyczny jest według ciebie wiarygodny i dlaczego?
• Dlaczego ludzie
wiadomości?

w

całej

historii próbowali

tworzyć

fałszywe

• Dlaczego ludzie wierzą w fałszywe wiadomości?
• Dlaczego fałszywe wiadomości są problemem?
• Jaki jest możliwy wpływ fałszywych wiadomości na społeczeństwo?
Przykład 1:
1475 - fałszywa historia franciszkańskiego kaznodziei Bernardino da Feltre,
który obwiniał społeczność żydowską za zaginione dziecko. Piętnaście
osób zostało fałszywie oskarżonych, uznanych za winne i poddanych
torturom, co przyczyniło się do powszechnego antysemityzmu w miarę
rozpowszechniania się tej historii.
Przykład 2:
1782- Benjamin Franklin stworzył fałszywy numer bostońskiej gazety, aby
zbudować sympatię dla rewolucji amerykańskiej. Gazeta twierdziła, że
Brytyjczycy zatrudniali rdzennych Amerykanów do skalpowania żołnierzy i
cywilów. Fałszywe informacje były szeroko rozpowszechniane przez inne
gazety, co zwiększyło wrogość społeczną wobec Rdzennych Amerykanów.
Przykład 3:
1835 -The New York Sun prowadził raporty o zwierzęcych istotach
zamieszkujących księżyc w "Great Moon Hoax." Nakład wzrósł z 8,000 do
19,000 egzemplarzy, co czyniło go najlepiej sprzedającym się dziennikiem
na świecie w tym czasie. Nieznane opinii publicznej, oszustwo było
strategią komercyjną.
Przykład 4:
1874- The New York Herald opublikował artykuł twierdzący, że wiele
zwierząt uciekło z Central Parku Zoo. Panowała powszechna publiczna
panika, ale później ludzie dowiedzieli się, że ta historia była oszustwem.
Przykład 5:
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1915- Plotka o Niemieckiej Fabryce Mydła była głównym źródłem
antyniemieckiej propagandy w czasie I wojny światowej. Kilka gazet z
"oficjalnymi źródłami" twierdziło, że członkowie niemieckiego wojska
wydobywali tłuszcz z martwych żołnierzy, aby produkować mydło, żywność
dla zwierząt i inne materiały. Prawie 10 lat później pewien brytyjski generał
przyznał, że to on wymyślił tę historię.
Przykład: 6
1927- Dorothy Cochrane Logan, brytyjska lekarka, twierdziła, że pływała w
Kanale La Manche przez 13 godzin prosto. Została uczczona przez
europejskie gazety, które pisały o jej osiągnięciach i w nagrodę dały jej
pieniądze. Historia ta przełamała się później, gdy potajemnie zakończyła
większość podróży łodzią.
Przykład 7:
1983- gazeta Patriot opublikowała artykuł "AIDS może zaatakować Indie":
Tajemnicza choroba wywołana przez amerykańskie eksperymenty."
Fałszywa historia została zebrana w głównych gazetach w 50 krajach i
przytoczona przez anonimowego amerykańskiego naukowca, który
sugerował, że "nowa śmiertelna choroba została stworzona przez
Pentagon w celu opracowania nowej broni biologicznej".
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Podręcznik dla nauczyciela z planem lekcji
Tytuł modułu

Moduł 2: Techniki produkcji audio-wizualnej

Grupa docelowa

Lokalne grupy społeczne składające się z 10 podmiotów
społecznych, które są rzeczywiście zainteresowane mediami
społecznymi i posiadają niezbędne umiejętności do wspierania
projektu mediów społecznych.

Cel tego modułu

Moduł ten jest częścią kompleksowego zestawu modułów i zasobów
służących rozwijaniu umiejętności produkcji medialnej. Moduł ten
pomoże grupie docelowej zrozumieć podstawy produkcji
audiowizualnej, aby mogła ona rozpowszechniać swoje przesłanie i
wspierać swoją lokalną społeczność.

Efekty uczenia się w
ramach Modułu

Pod koniec modułu uczestnicy będą mogli:
• Poznaj najważniejsze techniki, metody, procesy i trendy
komunikacji audiowizualnej
• Określenie wymagań technicznych dla produkcji audiowizualnej
przy użyciu przenośnych urządzeń cyfrowych
• Opisać proces pre-produkcji, produkcji i post-produkcji
• Dowiedz się, jakie kroki należy podjąć w celu zaplanowania,
wyprodukowania i zmontowania projektów audiowizualnych
• Identyfikacja otwartej produkcji audiowizualnej i oprogramowania
do postprodukcji
• Dowiedz się o platformach dystrybucji i promocji treści
audiowizualnych
• Wyjaśnienie podstaw produkcji audiowizualnej
• Zorganizować i zaplanować projekt audio-wizualny.
• Opracowanie pytań do wywiadu dla produktu audio-wizualnego
• Tworzenie treści audiowizualnych
mobilnych urządzeń cyfrowych

za

pomocą

własnych

• Badania i korzystanie z otwartego oprogramowania dla produkcji
audiowizualnej i postprodukcji
• Wykazanie się umiejętnościami cyfrowymi w
rejestrowania materiałów filmowych na smartfonie

zakresie
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• Organizowanie plików audio-wizualnych według pomysłu, z
wykorzystaniem technik narracyjnych i technologicznych, które
są niezbędne do opracowania produktów multimedialnych od ich
powstania do ostatecznego wydania
• Przyjęcie planowanego i ustrukturyzowanego podejścia do
realizacji i projektu audiowizualnego
• Praca w sposób pewny siebie z mediami audio-wizualnymi
• Gotowość do współpracy i otwartość umysłu
• Otwartość na pracę w ramach kreatywnego zespołu

Czas trwania modułu

5 godzin

Tematyka

Wprowadzenie podstawowych technik produkcji audio-wizualnej
przy użyciu dostępnych platform multimedialnych, takich jak
smartfony i oprogramowanie open-source.

Przygotowanie

▪

Znajdź pokój z krzesłami i stołami, komputerami, projektorem
i wi-fi.

▪

Znajdź instruktorów do zajęć warsztatowych, których nie
znasz. Prowadzący powinien z wyprzedzeniem dowiedzieć
się, jak pracować z oprogramowaniem do edycji wideo
"Openshot".

▪

Poinformuj uczestników o celu warsztatu, jego celach i
programie, który będzie realizowany. Dodatkowo, wyjaśnij
im, że nie muszą mieć żadnego doświadczenia ani wiedzy w
dziedzinach, które będą szkolone.

▪

Poinformuj uczestników, że muszą zabrać ze sobą swój
własny laptop, mysz, smartfon i kable USB do przenoszenia
materiałów z telefonów do komputerów i słuchawek.

▪

Zorganizować catering dla przerw na kawę i lunch, lub
dostarczyć informacji na temat pobliskich opcji
żywnościowych

Plan lekcji dla uczenia się F2F
Nr.

Tematy i podtematy/działania
edukacyjne

Czas trwania
pomocy

Metody
szkoleniowe

Materiały/urządz
enia Wymagane

Prezentacja

Laptop

(minuty)
1

Wprowadzenie
wita
uczestników,
przedstawia się i prezentuje tematy,

Moderator

5

Projektor
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które zostaną poruszone podczas 5godzinnych warsztatów.

Powerpoint
Presentation PP 1.1
Workbook

2

Działalność nr 1: od A do Z

10

Prowadzący prosi uczestników o
ułożenie
linijki
zgodnie
z
ich
nazwiskami w kolejności alfabetycznej
od A do Z. Uczestnicy nie mogą mówić,
ale mogą używać gestów. Mają 5
minut. Po zakończeniu zadania
uczestnicy powinni podać swoje imiona
i umieścić na nich znacznik imienia.
3

Prezentacja teoretyczna

Działalność
lodołamaczy

Długopisy lub inne
materiały
piśmiennicze
Workbook

15

Prezentacja

Facilitator definiuje co to są Media
Audiowizualne i przedstawia krok po
kroku proces tworzenia Audio-Visual
Media Piece. Ponadto, wyjaśnia
istotne elementy pre-produkcji:
badania pierwotne, wtórne i
produkcyjne; co to jest scenariusz,
storyboard i podstawowe zasady,
których uczestnicy powinni
przestrzegać, aby zaplanować swoją
produkcję wideo.
4

Działanie nr 2: Produkcja wstępna
Celem tego działania jest
przećwiczenie materiału poznanego z
pierwszej części prezentacji i
przygotowanie do filmowania.
Facilitator odtwarza film "How to Shoot
an INTERVIEW - 5 pro TIPS |
Cinecom.net".
https://www.youtube.com/watch?v=VG
XON1Pj0C0After dzieli uczestników na
małe, 3-osobowe grupy i prosi, aby
skorzystali z ulotki z ćwiczeniami AH
2.1 Grupy powinny wykonać kolejne
kroki:

Etykiety imienne
lub taśma
maskująca

Laptop
Projektor
Powerpoint
Presentation PP 1.1
Workbook

45

Działalność zespołu

Projektor

Dyskusja

Laptop z
dostępem do
Internetu
Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników
Działanie
Handout-AH 2.1
Workbook

• Burza mózgów i badanie tematu
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"Potrzeby społeczności lokalnej" i
wygenerowanie głównej idei filmu.
• Wprowadź 3 pytania na rozmowę
kwalifikacyjną
• Za pomocą materiałów
informacyjnych napisz scenariusz,
narysuj storyboard zawierający
intro, co najmniej jeden wywiad i
outro.
• Przydzielanie ról w zespole:
Reżyser/przedstawiciel/interpretat
or, Temat wywiadu, Kamera i
dźwięk, montażysta wideo.
Facylitator pomaga uczestnikom w
wypełnieniu konspektu i
przeprowadzeniu badań w razie
potrzeby.
5

Prezentacja teoretyczna

15

Prezentacja

Przechodząc do następnego kroku
Audio-Visual Media Production
facilitator kontynuuje z przydatnymi
wskazówkami, których uczestnicy
mogą potrzebować podczas produkcji,
takimi jak trzymanie się swojej roli,
sprawdzenie sprzętu i podstaw
etykiety zestawu.

Projektor
Powerpoint
Presentation PP 1.1
Workbook

6

Przerwa na kawę

15

7

Działalność nr 3: Produkcja

30

Uczestnicy zostają poinstruowani, aby
pracować w swoich trzech grupach i
przećwiczyć materiał szkoleniowy.
Czas na strzelaninę!
1. Uczestnicy powinni upewnić się,
że miejsce, w którym odbywają się
zdjęcia, jest wystarczająco jasne i
nie emituje żadnych odgłosów z
zewnątrz. Wszystkie telefony
powinny być w trybie
samolotowym.

Laptop

Działalność grupy

Telefon
komórkowy
Słuchawki
Laptop
Kabel do
przesyłania
materiałów wideo
z telefonu do
laptopa lub
połączenia z
Internetem
Workbook

2. Uczestnik nr 1, prowadzący i
Uczestnik nr 2 są na swoich
19
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stanowiskach i są gotowi do
rozpoczęcia rozmowy. Normalnie
prowadzący rozmowę
kwalifikacyjną siedziałby obok
kamery, a jego przeciwnik przed
sobą. Inną możliwością jest
posiadanie ankietera w kadrze z
respondentem.
3. Następnie zaczynają strzelać
według storyboardów
opracowanych w ćwiczeniu nr 2.
Na przykład:
Akcja! Kręcenie kamerą
Pierwsza scena - już skryptowe
wprowadzenie podane przez
Prezentera plus pierwsze
przygotowane pytanie.
Cięcie
Akcja! Kręcenie kamerą
Scena druga - odpowiedź
Wywiadowca i rozmowa/rozmowa
przebiegają naturalnie.
Tylko reżyser może powiedzieć
cięcie, gdy jest zadowolony lub nie
jest zadowolony z ujęcia, zanim
wszyscy będą kręcić.
Akcja... scena trzecia, scena
czwarta i w końcu już napisane
outro.
4. Po zakończeniu uczestnicy
powinni wykonać kopię zapasową
materiału filmowego na swoich
laptopach, na których jest już
zainstalowane oprogramowanie
do edycji.
8

Prezentacja teoretyczna
Prowadzący przedstawia ostatni etap
realizacji Audio-Visual Media Piece,
czyli Postprodukcję. Przedstawia on
podstawowe informacje dotyczące

20

Prezentacja

Laptop
Projektor
Powerpoint
Presentation PP 1.1
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przycinania, układania klipów, korekcji
kolorów, grafiki i projektowania audio.

Oprogramowanie
do edycji wideo
"Openshot"

Ponadto, facylitator przedstawia
program do edycji wideo "Openshot" i
daje wskazówki, krok po kroku, jak
importować, ciąć, przestawiać
nagrania, umieszczać audio i
eksportować końcowy projekt.
Prezentacja oprogramowania powinna
trwać maksymalnie 10 minut, a w razie
potrzeby moderator może pomóc
uczestnikom indywidualnie podczas
zajęć. Aby zaznajomić się z
oprogramowaniem do edycji wideo
"Openshot", należy obejrzeć ten video
tutorial: "OpenShot Video Editor 2018
Tutorial - przeznaczony dla
początkujących"
https://www.youtube.com/watch?v=l_r
12b99TIg
9

Działanie nr 4: Post-produkcja
Po zakończeniu prezentacji uczestnicy
wracają do swoich grup i
wykorzystując przedstawioną teorię
oraz materiały pomocnicze, redagują
nagrany materiał wideo i audio w celu
stworzenia 1-3 min. klipu wideo.
Kroki, którymi powinna podążać każda
z poszczególnych grup są
następujące:

Workbook

40

Działalność grupy

Laptop
Dostęp do
Internetu
Lista materiałów
pomocniczych
(video tutoriale)
Workbook

1. Krok 1 - import materiału wideo
w programie
2. Krok 2 - umieścić każdą ze scen
na osi czasu, śledząc storyboard
3. Krok 3 - wyciąć niepotrzebny
materiał wideo (długie pauzy
między pytaniami, powtarzanie w
odpowiedziach, aha, mhm...
nieprzyjemne dźwięki) aż sceny
znajdą się na osi czasu w
zadowalającej dla uczestników
kolejności.
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4. Krok 4 - dodanie tytułu na
początku filmu i na końcu
nazwiska uczestników
5. Etap 5 - korekta kolorów
6. Etap 6 - Korekcja dźwięku
7. Etap 7 - Eksport
10 Przerwa na kawę

15

11 Działanie nr 5: Końcowa
prezentacja pracy

25

Działalność grupy

Workbook

Informacja zwrotna

Grupy prezentują swoje końcowe
projekty i uzyskują informację zwrotną
od moderatora i innych uczestników.
Moderator powinien wyrazić zarówno
pochwałę, jak i krytykę
prezentowanych prac.
12 Zamknięcie warsztatu

20

Trener podsumowuje tematykę 5godzinnego warsztatu z Modułu 2. Aby
uzyskać informację zwrotną od
uczestników, prosi o wyobrażenie
sobie skali od 0 do 100, gdzie 0
(bardzo źle) jest po jednej stronie sali,
a 100 (bardzo dobrze) po przeciwnej
stronie. Następnie prowadzący zadaje
pytania, takie jak: Jak oceniłbyś
warsztat? Czy był on przydatny? Czy
chciałbyś kontynuować pracę z
Mediami Audiowizualnymi?

Dyskusja
Ocena

Lista pytań/
Kwestionariusz
oceny
Workbook

W odpowiedzi uczestnicy stają na
wyimaginowanej skali w zależności od
swojej oceny. Uczestnicy mają
swobodę w wyjaśnianiu wyboru oceny
i udzielaniu słownych informacji
zwrotnych.

Czas trwania Modułu
Materiały szkoleniowe
do nauki F2F

5 godzin
Drukowany podręcznik roboczy
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Instrukcja działania - AH 2.1
Tytuł modułu

Moduł 2: Techniki produkcji audio-wizualnej

Tytuł działania Produkcja wstępna

Opis
działalności

Numer
działania

2.1

W grupach po 3 i postępując zgodnie z kolejnymi krokami oraz
korzystając z dostarczonych szablonów rozpocznij swój własny projekt
produkcji wideo.
•

Krok 1 - Burza mózgów i zbadanie tematu "Potrzeby mojej
lokalnej społeczności" i wygenerowanie głównej idei filmu.

•

Etap 2 - Zadanie 3 pytań na rozmowę kwalifikacyjną

•

Krok 3 - Napisz mały tekst dla intro i outro i narysuj storyboard,
który zawiera intro, wywiad i outro przy użyciu szablonu
Storyboard.

•

Krok 4 - Przydzielenie ról w zespole:
Reżyser/przedstawiciel/interpretator, Temat wywiadu, Osoba
odpowiedzialna za kamera i dźwięk, Redaktor wideo.
➢ Reżyser określa kreatywną wizję filmu fabularnego,
reżyseruje ekipę, aby przenieść go do życia. Zazwyczaj
bardzo przywiązana i kierowana przez historię.
➢ Prezentuje osobę przed kamerą, która przedstawia lub
prowadzi program, np. w wiadomościach telewizyjnych.
➢ Ankieter nie jest potrzebny w ujęciu, osoba, która
organizuje rozmowę, w której zadaje pytania innej osobie.
➢ Wywiad naraża osobę na udzielenie odpowiedzi na pytania
ankietera.
➢ Operator kamery rejestruje i zapisuje wszystkie aspekty
danej sceny. Stosuje on zasady oświetlenia, inscenizacji,
ustawiania ostrości i filtrowania w celu uzyskania
określonego wyglądu wizualnego filmu.
➢ Recordist Sound Recordist wykonuje nagrania dźwiękowe
scen w doskonałej jakości, wolne od zakłóceń i wszelkich
niepożądanych szumów.
➢ Edytor wideo jest edycją i montażem nagranego surowca w
odpowiedni, gotowy do nadania produkt.

•

Krok 5 - Wypełnij szablon wyników badań, podsumowując swoje
wnioski i decyzje z poprzednich kroków.
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Szablon wyników badań
Pomysły

Idea końcowa

Rekwizyt
y

Pytania na
rozmowę
kwalifikacyjną

Role w zespole

Harmonogram
czasowy

1.

Dyrektor -

Lokalizacje

Rozmowa
kwalifikacyjna
Przedmiot 2.
Kamera -

Redaktor wideo 3.
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Szablon storyboardowy
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Podręcznik dla nauczyciela z planem lekcji
Tytuł modułu

Moduł 3: Jak rozwijać i promować ciekawy blog

Grupa docelowa

Lokalne grupy społeczne składające się z 10 podmiotów
społecznych, które są rzeczywiście zainteresowane mediami
społecznymi i posiadają niezbędne umiejętności do wspierania
projektu mediów społecznych

Cel tego modułu

Moduł ten jest częścią kompleksowego zestawu modułów i
zasobów służących rozwijaniu umiejętności produkcji medialnej.
Trzeci moduł dotyczy tego, jak napisać angażujący blog lub mikroblog i korzystać z najbardziej popularnych kanałów mediów
społecznościowych, aby wprowadzić te treści do domeny
publicznej.

Efekty uczenia się w
ramach Modułu

Pod koniec modułu uczestnicy będą mogli:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poznaj różnicę między blogowaniem a mikro-blogowaniem
Zidentyfikuj zalety mikroblogowania w porównaniu z
tradycyjnym blogowaniem
Cechy charakterystyczne dobrego bloga tekstowego i postu
micro-blogowego
Wymień platformy blogowe typu open-source
Wymień najpopularniejsze miejsca do mikroblogowania
Dowiedz się, jak planować, tworzyć i edytować projekty
tekstowe do blogowania i mikroblogowania.
Zapoznaj się z podstawowymi najlepszymi praktykami w
zakresie Search Engine Optimization-SEO
Zidentyfikuj właściwą platformę mediów społecznościowych
do dystrybucji angażujących blogów tekstowych lub
mikroblogów
Określanie strategii rozpowszechniania na platformach
mediów społecznościowych
Tworzenie wpisów tekstowych na blogach z
wykorzystaniem najlepszych praktyk
Tworzenie krótkich, migawkowych postów i wiadomości
(mikro-blogów)
Edytuj swój blog lub wpis na mikroblogu
Skutecznie udostępniaj posty na niektórych platformach
społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, itp.
Wybierz odpowiednie media społecznościowe (platformę) w
zależności od celów i zadań
Zastosuj SEO
Zorganizuj i zaplanuj projekt blogowania tekstowego i
mikroblogowania.
Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.
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•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Czas trwania modułu

Tematyka

Przygotowanie

Stosowanie w praktyce kreatywnych technik i procesów
tworzenia blogów tekstowych lub mikroblogów.
Stać się mądrym w treści
Przyjęcie planowanego i ustrukturyzowanego podejścia do
realizacji projektu dotyczącego blogowania tekstowego i
mikroblogowania
Poznaj siłę platform open-source do blogowania i
mikroblogowania
Praca w sposób pewny siebie z mediami
społecznościowymi i platformami blogowymi
Praktyka warta upowszechnienia w mediach
społecznościowych
Docenienie sposobu tworzenia blogów tekstowych i postów
mikro-blogów z wykorzystaniem różnych platform opensource.
Gotowość do współpracy i otwartość umysłu
Otwartość na pracę w ramach kreatywnego zespołu
Uczyć się na autonomicznych zasadach.

5 godzin

•
•
•
•

Co to jest blog i mikro-blog?
Dlaczego blogować
Jak pisać bloga
Gdzie blogować

▪ Znajdź pokój z: krzesłami i stołami, komputerami, projektorem.
Zarezerwuj co najmniej 2 miesiące przed realizacją warsztatu.
▪ Znajdź instruktorów do zajęć warsztatowych, których nie znasz
▪ Poinformuj uczestników o celu warsztatu, jego celach i
programie, który będzie realizowany. Dodatkowo, wyjaśnij im, że
nie muszą mieć żadnego szczególnego doświadczenia ani
wiedzy w dziedzinach, które będą szkolone.
▪ Zorganizować catering dla przerw na kawę i lunch, lub
dostarczyć informacji na temat pobliskich opcji żywnościowych

Plan lekcji dla uczenia się F2F
Nr.

Tematy i podtematy/działania
edukacyjne

Czas
trwania
pomocy

Metody
szkoleniowe

Materiały/urządz
enia Wymagane

Prezentacja

Laptop

(minuty)
1

Wprowadzenie

10
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Tutor wita uczestników, przedstawia się i
prezentuje tematy, które zostaną
poruszone
podczas
5-godzinnych
warsztatów.

Projektor
Powerpoint
Presentation PP 3.1
Workbook

2

Działanie nr 1: Moje ulubione blogi

10

Aktywność
lodołamacza

Workbook

15

Działalność zespołu

Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników

Trener
prosi
uczestników,
aby
opowiedzieli o swoich ulubionych
blogach, blogerach lub interesujących
ich obszarach, które śledzą w Internecie.
Następnie uczestnicy z pomocą trenera
znajdują jeden z przykładów blogów w
Internecie i omawiają, co im się podoba
i co można zrobić lepiej.
3

Działanie nr 2: Co to jest blog i
mikro-blog?

Burza mózgów

Uczestnicy podzieleni są na małe
grupy, a prowadzący prosi ich o
wymyślenie własnej definicji bloga i
mikrobloga oraz zgadnięcie, jakie są
między nimi różnice.

Dyskusja

Flipchart
Workbook

Po 10 minutach grupy prezentują swoje
definicje i odbywa się dyskusja w celu
znalezienia różnic i podobieństw
pomiędzy różnymi przedstawionymi
definicjami.
Facilitator zapisuje słowa kluczowe na
flipcharcie.
4

Prezentacja teoretyczna - Blog i
mikroblog

10

Prezentacja

Laptop
Projektor

Na podstawie dyskusji przeprowadzonej
pod koniec działania nr 2, moderator
wprowadza definicje pojęć: Blog i MicroBlog.

Powerpoint
Presentation PP 3.1
Workbook

5

Działanie nr 3: Zalety i wady bloga i
mikrobloga
Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy.
Jedna grupa prowadzi dyskusję o
zaletach i wadach bloga, a druga grupa

15

Działalność zespołu
Burza mózgów
Dyskusja

Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników
Flipchart
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mikrobloga. Po 10 minutach
prowadzący prosi grupy o
przedstawienie swoich pomysłów.
6

Prezentacja teoretyczna - Dlaczego
blogować i dlaczego mikro-blogować

10

Prezentacja

Laptop
Projektor

Moderator przedstawia pomysły na
bloga i mikrobloga oraz podsumowuje
zalety i wady zgłaszane przez grupy.

Powerpoint
Presentation PP 3.1
Workbook

7

Działanie nr 4: "Dawkowanie i nie
pisanie bloga" (The Dos and Don't of
Writing a Blog)

20

Działalność zespołu
Dyskusja
Informacja zwrotna

Celem tego działania jest zapoznanie
się z zasadami pisania bloga.

Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników
Działanie
Handout-AH 3.1

Prowadzący dzieli uczestników na małe
grupy i prosi ich o wykorzystanie ulotki z
ćwiczeniami AH 1.3. Ich zadaniem jest
wypełnienie tabeli i wpisanie
odpowiedniego zdania do prawej
kolumny. Następnie przedstawiciel
każdej z grup przedstawia swoje
pomysły. Po tym, jak wszystkie grupy
zaprezentują swoje prace, prowadzący
wręcza tabelę z prawidłowymi
odpowiedziami.

Workbook

8

Przerwa na kawę

15

9

Prezentacja teoretyczna - Jak
napisać ciekawy blog lub mikroblog?

10

Prezentacja

Laptop
Projektor

Moderator przedstawia pięć kroków
pisania postu na blogu.

Powerpoint
Presentation PP 3.1
Workbook

10 Działanie nr 5: Definiowanie etapów
Prowadzący dzieli uczestników na 5
grup według 5 kroków, które należy
wykonać, aby stworzyć udany post na
blogu (zaplanować blog, stworzyć
nagłówek itp.).

40

Pismo Brain-Writing
Działalność zespołu
Dyskusja grupowa

Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników
Workbook
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Metoda "pisania mózgu" jest
przedstawiana grupie uczących się w
taki sposób, aby ćwiczenie to mogło być
zrealizowane. Dużą zaletą metody
"brainwriting" jest to, że daje ona
każdemu możliwość dokładnego
przemyślenia swoich myśli i pomysłów
przez grupę. Pozwala to uniknąć
niezamierzonego zdominowania sesji
przez osoby najgłośniejsze lub
najbardziej ekstrawertyczne.
Następnie uczestnicy każdej z grup
jeden po drugim zapisują pomysły na
dany temat na kartce papieru.
Postępują zgodnie z instrukcją:
Zapisują wszystko, co obecnie wiesz na
dany temat. Zapisz wszystko, co
potrzebujesz lub chcesz wiedzieć na
dany temat, ale w tej chwili nie wiesz.
Każda kartka jest następnie
przekazywana komuś innemu, kto czyta
ją po cichu i dodaje do strony własne
pomysły. Proces ten jest powtarzany do
momentu, aż każdy doda swoje
pomysły do kartki.
Po zakończeniu pisania
przewodniczący grupy ponownie
przekazuje pracę, a uczestnicy czytają
wszystkie notatki, aby sprawdzić, czy
mogą znaleźć odpowiedzi na swoje
pytania na ten temat.
Kiedy wszystkie grupy zakończą swoje
indywidualne działania, liderzy grup
przedstawiają główne idee i pytania
zawarte w dokumencie, a prowadzący
inicjuje dyskusję pomiędzy wszystkimi
uczestnikami na ten temat.

11 Teoria Prezentacja każdego etapu
procesu pisania
Na podstawie dyskusji przeprowadzonej
na zakończenie ćwiczenia nr 5,
prowadzący przedstawia każdy krok za

40

Prezentacja

Laptop
Projektor
Powerpoint
Presentation PP 3.1
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pomocą prezentacji PowerPointa-PP
3.1.

Workbook

12 Przerwa na kawę

15

13 Prezentacja teorii - Gdzie blogować

15

Prezentacja

Facilitator przedstawia dwie główne
możliwości publikowania wpisów na
blogu oraz przedstawia zalety i wady
każdej z nich.

Laptop
Projektor
Powerpoint
Presentation PP 3.1
Workbook

14 Działanie nr 6: Wymiana
doświadczeń z mediami
społecznościowymi

10

Dyskusja

Workbook

Uczestnicy na zmianę opowiadają o
swoich doświadczeniach z mediami
społecznościowymi w związku z
blogowaniem i mikro-blogowaniem.
Wspólnie starają się odkryć
przydatność poszczególnych mediów
do prowadzenia blogów i mikro-blogów.

15 Prezentacja teoretyczna - Jak
korzystać z mediów
społecznościowych do prowadzenia
blogów

10

Laptop
Projektor
Powerpoint
Presentation -

Prowadzący przedstawia różne
sposoby wykorzystania mediów
społecznościowych do dzielenia się
postami blogowymi i podsumowuje
sugestie uczestników z poprzedniego
działania.
16 Zamknięcie warsztatu
Trener podsumowuje tematy
warsztatów Modułu 3 i prosi
uczestników o wymienienie 3
kluczowych kroków lub instrukcji, które
zastosują podczas pisania bloga.

Powerpoint
Presentation PP 3.1

PP 3.1
Workbook

10

Dyskusja
Ocena

Kwestionariusz
oceny

Odbywa się dyskusja grupowa.
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Wszyscy uczestnicy otrzymują do
wypełnienia kwestionariusz
ewaluacyjny.

Czas trwania Modułu
Materiały szkoleniowe
do nauki F2F
Źródła

5 godzin
Drukowany podręcznik roboczy

•

Jak słabo czytają użytkownicy? , 2008.
Odebrane z: https://www.nngroup.com/articles/how-little-dousers-read/

•

Co je to SEO - optimalizace pro vyhledávače?
(zdecydowanie), 2014. Uzyskane z:
https://www.pavelungr.cz/definice-co-je-seo/

•

Co to jest Microblog? (And Why Do You Need One in
2020), 2020. Odebrane z:
https://influencermarketinghub.com/what-is-a-microblog/

•

Wideo: Jak udělat web s doménou a webhostingem, 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=GgczURiJ_Z4

•

8 Sposobów na zwiększenie ruchu na blogu poprzez media
społecznościowe, 2018. Odebrane z:
https://goinswriter.com/social-media-traffic-boost/

•

7 Wskazówki dotyczące mądrego korzystania z serwisów
społecznościowych jako nowego blogera, 2018. Uzyskane
z: https://sharpblogger.com/using-social-media-sites/

•

Jak napisać Blog Post w 2020 roku: The Ultimate Guide,
2020. Odebrane z: https://smartblogger.com/how-to-write-ablog-post/
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Wydawnictwo Activity Handout - AH 3.3
Tytuł modułu

Tytuł działania

Opis
działalności

Moduł 3: Jak rozwijać i promować ciekawy blog
The Dos and Don't of
Writing a Blog

Numer
działania

3.3

Wypełnij poniższą tabelę odpowiednimi frazami.
-

pisać swój blog w kolejnych sesjach

-

powtórzyć słowa

-

przeprowadzenie badań

-

sprawdzać fakty

-

zrezygnować z pisania, kiedy czujesz, że jest to dla ciebie trudne

-

przeczytać twój post na głos

-

użyć obrazów

-

statystyki użytkowania

-

pisać długie fragmenty tekstu

-

trzymać swoje zdania długo

-

wybierz interesujący cię temat

-

napisać kontur

-

używać wykresów i infografik

-

nauczyć ludzi czegoś

-

poszukać źródeł, które potwierdzą to, w co już wierzysz

Dos

Nie
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Dos

Nie

Prowadzenie badań

Powtórzyć słowa

Sprawdź fakty

Napisz swój
sesjach

Statystyki użytkowania

Zrezygnuj z pisania, gdy poczujesz,
że

blog

w

kolejnych

To dla ciebie trudne
Użyj obrazów

Napisz długie fragmenty tekstu

Przeczytaj swój blog na głos

Trzymaj swoje zdania długo

Wybierz interesujący Cię temat

Szukaj źródeł, które potwierdzają
w co już wierzysz

Napisz zarys
Użyj wykresów i infografik
Uczyć ludzi czegoś
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Podręcznik dla nauczyciela z planem lekcji
Tytuł modułu

Moduł 4: Fotografowanie za pomocą smartfonów w środowiskach
open source

Grupa docelowa

Lokalne grupy społeczne składające się z 10 podmiotów, które są
rzeczywiście zainteresowane mediami społecznymi i posiadają
niezbędne umiejętności do wspierania projektu mediów
społecznych.

Cel tego modułu

Moduł ten jest częścią kompleksowego zestawu modułów i
zasobów służących rozwijaniu umiejętności produkcji medialnej.
Ten moduł o fotografii cyfrowej za pomocą smartfona ma na celu
włączenie wszystkich w tworzenie dobrych zdjęć do produkcji
prawdziwych wiadomości w ich społeczności. Dzielenie się
zdjęciami na najbardziej popularnych platformach mediów
społecznościowych w bezpieczny i poprawny sposób poprawi
umiejętności cyfrowe członków społeczności lokalnych.

Efekty uczenia się w
ramach Modułu

•

Poznaj podstawowe zasady fotografii, podstawowe pojęcia
fotografii cyfrowej, różne rodzaje fotografii i ich niuanse

•

Zrozumieć jakość i grę świateł oraz nauczyć się reguły trzeciej
osoby, rozpoznawać problemy w obrazie i wiedzieć, co
sprawia, że zdjęcie jest dobre technicznie.

•

Dowiedz się, jak post-processing obrazów na komputerze

•

Nazwa open-source'owego oprogramowania do edycji zdjęć

•

Wymień obecne zagrożenia związane z manipulacją obrazami
w mediach społecznościowych

•

Określanie wymagań technicznych dotyczących produkcji zdjęć
przy użyciu przenośnych urządzeń cyfrowych

•

Dowiedz się, jakie kroki należy podjąć w celu zaplanowania,
wykonania i edycji projektów fotograficznych

•

Spis platform do dystrybucji i promocji zawartości zdjęć

•

Zorganizować i zaplanować projekt fotograficzny, robiąc zdjęcia
w różnych scenariuszach, tworząc historie za pomocą zdjęć i
stosując się do wskazówek dotyczących dobrego
komponowania

•

Wykonuj zdjęcia i edytuj je za pomocą przenośnych urządzeń
cyfrowych

•

Badania i korzystanie z oprogramowania open source do edycji
zdjęć
37

Wires - Crossed
Developing Community Media to Mitigate
the Impact of Fake News

•

Efektywne udostępnianie wytworzonych obrazów na
platformach cyfrowych

•

Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez projekt
fotograficzny

•

Przyjęcie planowanego i usystematyzowanego podejścia do
realizacji projektu fotograficznego

•

Ocena różnic pomiędzy oprogramowaniem open-source a
oprogramowaniem własnościowym

•

Praca w sposób pewny siebie z mediami produkcji obrazu

•

Docenianie tworzenia obrazów za pomocą oprogramowania
open-source

•

Gotowość do współpracy i otwartość umysłu

•

Otwartość na pracę w ramach kreatywnego zespołu

•

Przyjęcie krytycznego podejścia do potencjalnych "fałszywych
obrazów".

•

Ucz się na autonomicznych zasadach

Czas trwania modułu

5 godzin twarzą w twarz

Tematyka

•
•

•

Przygotowanie

Jak zrobić dobre zdjęcie za pomocą smartfonów.
Jak udostępniać zdjęcia w najpopularniejszych mediach
społecznościowych (przykłady i wskazówki dla początkujących i
profesjonalistów).
Jak bezpiecznie i z poszanowaniem praw autorskich pobierać
zdjęcia innych autorów z platform open source.

Uczestnicy powinni posiadać smartfon, z którego będą mogli
korzystać podczas korzystania z tego modułu oraz zapewnić
odpowiednie naładowanie baterii, ponieważ niektóre czynności
mogą być wykonywane również na świeżym powietrzu.
Są również proszeni o zastanowienie się nad artykułem o
prawdziwej nowości, który ma na celu przedstawienie konkretnego
miejsca, osoby/rodziny/grupy ludzi lub wspólnego przedmiotu
używanego w życiu codziennym, lub obecnego w niematerialnym
dziedzictwie kulturowym ich społeczności (społeczności). Temat jest
wolny, ale ważne jest, aby skupić się na nim, aby działania były
realizowane z powodzeniem.
Uczestnicy zaprezentują swój pomysł(y) na artykuł(y) grupie w fazie
Energizera w sesji face-to-face.
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Plan lekcji dla uczenia się F2F
Tematy i podtematy/działania
edukacyjne

Nr.

Czas
trwania
pomocy

Metody
szkoleniowe

Materiały/urządzeni
a Wymagane

Zgromadzenie
Plenarne

Beamer, Laptop i
Ekran

(minuty)
1

Wprowadzenie

5

Moderator wita uczestników,
przedstawia się i prezentuje tematy,
które zostaną poruszone podczas 5godzinnych warsztatów.
2

Działanie nr.1: Energizatory

Prezentacja PPT
PP4.1
Workbook
40

Zrób portret osoby obok siebie i podziel
się nim na grupie WhatsApp (The
Wires-Crossed Photographers).
3

Prezentacja teoretyczna
Prowadzący, poprzez prezentację
pierwszych podstaw technik
wykonywania wysokiej jakości zdjęć,
poprosi uczestników o interakcję z
formułowaniem swoich hipotez
roboczych, towarzyszących
prawdziwym wiadomościom za
pomocą odpowiednich obrazów, a na
koniec pozostawiając przestrzeń do
dyskusji:
▪

▪

▪

▪

Plenarne i praca w
parach

Smartphone
Flipchart
Beamer, Laptop i
Ekran

45

Zgromadzenie
Plenarne
Wizualizacja
Dyskusji (mapa
myśli)

Smartphone
Flipchart
Beamer, Laptop i
Ekran
Prezentacja PPT
PP4.1
Workbook

Prezentacja głównych koncepcji i
głównych zasad fotografii ulicznej i
zdjęć za pomocą smartfona (20')
Przedstawienie na sesji plenarnej
tematów i związanych z nimi
obrazów dla prawdziwych
wiadomości przez każdego z
uczestników (10')
Mapowanie "wizualnych
reprezentacji" planowanych
wiadomości rzeczywistych podczas
prezentacji uczestników
Nazwanie i omówienie
podstawowych zasad robienia
lepszych zdjęć na smartfonie (15')
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Przerwa na kawę

15

Działalność nr.2: Moje osobiste
soczewki i mój punkt widzenia

60

Prowadzący prosi uczestników o
tworzenie małych grup, powiązanych
hipotezami roboczymi na ten sam lub
podobny temat. Celem jest nawiązanie
współpracy poprzez dzielenie się
wiedzą i umiejętnościami każdego z
uczestników poprzez konkretne
zadanie.
▪

▪

Aktywność na
świeżym powietrzu w
zespole (30')

Smartphone
Flipchart
Beamer, Laptop i
Ekran
Workbook

Pracuj w małych grupach o
podobnych pomysłach/tematach,
koncentrując się na różnych
punktach widzenia, wychodząc na
zewnątrz i udostępniając zdjęcia do
swoich artykułów.
Plenarna informacja zwrotna
pokazująca różne punkty widzenia,
poprzez zdjęcia wybrane do ich
artykułów.

Zgromadzenie
Plenarne (30')

Ważne jest, aby stworzyć atmosferę
współpracy między grupami, ćwicząc
"krytyczne myślenie", nie
dyskwalifikując pracy innych, ale
kierując się własnym wkładem w
ogólną poprawę wyników końcowych.
Prezentacja teoretyczna
Celem jest uzyskanie przeglądu
głównych platform udostępniania zdjęć
i mediów społecznościowych oraz
sposobu ich wykorzystania.
•

•

Prezentacja kilku przykładów
mediów społecznościowych i
docelowych platform dla zdjęć (15')
Przykład praktyczny:
implementacja strony WiresCrossed na Facebooku ze
zdjęciami zrealizowanymi podczas
aktywności w plenerze lub na
Instagramie lub na Interaktywnym
Portalu Internetowym (15').

30

Zgromadzenie
Plenarne
Praktyczna praca
indywidualna

Smartphone
Beamer, Laptop i
Ekran
Prezentacja PPT
PP4.1
Workbook
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Przerwa na kawę

15

Prezentacja teoretyczna

5

Celem jest prawidłowe wykorzystanie
zdjęć publikowanych na platformach
dedykowanych za darmo lub za opłatą.
▪

Zgromadzenie
Plenarne

Prezentacja PPT
PP4.1

Praca z obrazami: Żeglowanie po
najbardziej znanych platformach
oferujących darmowe zdjęcia

Działanie nr. 3: Fotografie z
prawdziwego zdarzenia

Workbook

30

Aktywność w
zespole

Dzięki tej rozstrzygającej działalności
grupowej, prowadzący ma okazję
wznowić różne produkcje fotograficzne
uczniów, prosząc ich o dokonanie
ostatecznego wyboru zdjęć, które
mogą być wykorzystane w
rzeczywistych wiadomościach, które
chcieliby opublikować.
▪

▪

Trener podsumowuje tematykę 5godzinnych warsztatów z Modułu 4. W
celu uzyskania informacji zwrotnej od
uczestników zadaje następujące
pytania:

Smartphone
Workbook
Szablon PowerPoint
Beamer, Laptop i
Ekran

Wybór zdjęć/obrazów
zrealizowanych lub/i pobranych
przez uczestników i stworzenie
prezentacji PowerPoint (2 slajdy).
Prezentacja wyników pracy
zespołowej, wyboru i porozumienia
w "Real News Photos" oraz posty
na stronie Wires-Crossed
Facebook i Instagram lub na
Interaktywnym Portalu Online. (15’)

Zamknięcie warsztatu

Beamer, Laptop i
Ekran

Zgromadzenie
Plenarne

10

Zgromadzenie
Plenarne
Okrągły stół

Pytania ewaluacyjne
dotyczące
osiągniętych efektów
uczenia się w
prezentacji
PowerPoint PP4.1

1) Czy zdałeś sobie sprawę z "Dobrych
zdjęć"?
2) Czy jesteś zadowolony z prezentacji
w PowerPoint?
3) Czy podobają Ci się wybrane
zdjęcia do "Prawdziwych wiadomości"?
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4) Czy doceniłeś/aś pracę w grupie?
5) Czy wiesz więcej o tym, jak zrobić
dobre zdjęcie za pomocą smartfona?
6) Czy podobał Ci się ten moduł?

Czas trwania Modułu

5 godzin

Materiały szkoleniowe
do nauki F2F

Dostępność drukowanego i internetowego Workbooka; Drukowany
przewodnik po działalności.

Źródła

•

•

•

•

•

•

•

Wywiad z Alfredem Pleyerem, austriackim fotografem,
laureatem Mobile Photography Awards, opublikowany 14 lutego
2014 r. przez Erin Lodin (DPReview). Dostępny na stronie:
https://www.dpreview.com/articles/4486123341/smartphoneportraits-advice-from-mpa-finalist-alfred-pleyer
Kompletny Przewodnik po Fotografii Ulicznej dla
Początkujących. Wszystko, co musisz wiedzieć o fotografii
ulicznej. By Elizabeth, Ostatnia aktualizacja 5 marca 2020.
Odebrane z: https://photographylife.com/what-is-streetphotography
Smartphone Photography 101. Przez Stephanie Simpson,
fotografkę na www.stephsimpson.ca. i dzieli się zdjęciami na
smartfonie codziennie na Instagram na @stephanie.simpson.
Odebrane z: https://photographyconcentrate.com/introductionto-smartphone-photography/.
Zrób lepsze zdjęcia na smartfonie dzięki tym prostym
wskazówkom i sztuczkom - Światła, aparat na smartfon, akcja.
Przez David Nield - 12 kwietnia 2017 roku. Odebrane z:
https://www.popsci.com/take-better-smartphone-photos/.
Zdjęcie tego: Najlepsze praktyki w zakresie udostępniania
obrazów w mediach społecznościowych. Przez Mindstream
Media Group, 2020. Odebrane z:
https://mindstreammediagroup.com/picture-this-best-practicesfor-sharing-images-on-social-media/
https://iso.500px.com/places-to-take-pictures-near-me/
Top 10 Free Open Source Cloud File Sharing Platforms. 20
lutego 2019, Martins D. Okoi. Odebrane z:
https://www.fossmint.com/open-source-cloud-file-sharingplatforms/
10 pozycji do darmowych zdjęć (aktualizacja na 2019 r.),
autorstwa Seana Filidisa. Odebrane z:
https://www.foleon.com/blog/5-sites-for-free-stock-photos
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Wydawnictwo Activity Handout - AH 4.1
Tytuł modułu

Tytuł działania

Opis
działalności

Fotografowanie za pomocą smartfonów w środowiskach open source
Moje osobiste soczewki i
mój punkt widzenia

Numer
działania

4.1

W początkowej fazie uczestnicy dzielą się swoimi pomysłami na wizerunki
swoich społeczności, które powinny być pokazane i powiązane z jakimiś
"prawdziwymi wiadomościami", które zostały lub zostaną wyprodukowane.
Następnie w małych, dwu- lub trzyosobowych grupach, przed wyjściem na
zewnątrz ze swoimi smartfonami, aby zrobić zdjęcia, należy zastanowić się,
jakie elementy warto by podkreślić zdjęciami: co chcesz przekazać, w
jakich aspektach uważa się, że zdjęcie może lepiej niż słowa przedstawiać
prawdziwe wiadomości. Uczestnicy proszeni są o spisanie tych refleksji,
które będą przydatne później, gdy będą prezentować swoje zdjęcia grupie
na sesji plenarnej.
Zastanawiając się nad inspiracjami płynącymi z koncepcji "fotografii
ulicznej" i podstawowymi zasadami komponowania dobrej fotografii,
uczestnicy dostarczą po 5 zdjęć w każdej z grup, które będą obserwowane,
oceniane i wybierane przez całą grupę podczas sesji plenarnej.
Wracając do domu, zdjęcia będą udostępniane na wspólnej platformie (do
wyboru spośród najbardziej popularnych, takich jak Google Drive, Dropbox,
lub na WhatsApp Group itp.) i pokazywane na sesji plenarnej, kiedy
uczestnicy będą mogli przekazać swoje opinie kolegom i dokonać
uzgodnionego wyboru 1 zdjęcia na grupę.
Wybrane zdjęcia mogłyby być również publikowane w mediach
społecznościowych z hashtagami: #Wires-Crossed; #Erasmus+;
#Adulteducation; etc.
Uczestnicy mają 30 minut na aktywność na świeżym powietrzu i 30 minut
na sesję plenarną, aby podzielić się rezultatami tej wspólnej pracy.
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Podręcznik dla nauczyciela z planem lekcji
Tytuł modułu

Moduł 5: Audio: Jak rozwijać i promować podcast

Grupa docelowa

Lokalne grupy społeczne składające się z 10 podmiotów
społecznych, które są rzeczywiście zainteresowane mediami
społecznymi i posiadają niezbędne umiejętności do wspierania
projektu mediów społecznych

Cel tego modułu

Moduł ten jest częścią kompleksowego zestawu modułów i
zasobów służących rozwijaniu umiejętności produkcji medialnej.
Piąty moduł poprowadzi grupę docelową w zrozumieniu, jak
opracować treść podcastu i zredagować go do publikacji na
odpowiednich kanałach mediów społecznościowych.

Efekty uczenia się w
ramach Modułu

Na koniec modułu uczestnicy będą mieli/będą mieli możliwość:
• Zdefiniuj termin podcast
• Wymień i opisz podstawowe style podcastów i gatunki
segmentów
• Rozpoznanie i opisanie podstawowej struktury podcastu
• Porównanie różnic w strukturze, języku i tonie pomiędzy
różnymi stylami podcastów i gatunkami segmentów
• Wymień i porównaj towarzyszące typy mediów w podkastach
(muzyka, sztuka, zdjęcia, filmy)
• Rozpoznawać, definiować i wykorzystywać podstawowe
techniki opowiadania historii
• Rozpoznawanie, definiowanie i stosowanie skutecznych technik
prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
• Zidentyfikuj i wykorzystaj przykłady angażującego języka
• Definiowanie etapów planowania, tworzenia i edycji podcastów
• Zaplanować podcast (określić temat, tytuł, gatunek, koncepcję,
odbiorców, segmenty)
• Zidentyfikować i porównać najczęściej używany sprzęt audio,
oprogramowanie do przetwarzania dźwięku oraz platformy
publikacji podcastów.
• Określenie i wdrożenie wytycznych dotyczących nagrywania
dźwięku za pomocą mikrofonu (dos i don't)
• Zarejestruj segment podcastów
• Oceniaj i przekazuj innym uczestnikom informacje zwrotne na
temat techniki opowiadania historii, techniki przeprowadzania
wywiadów oraz opisu podcastu.
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• Przyjęcie planowanego i zorganizowanego podejścia do
realizacji projektu dźwiękowego
• Praca w sposób pewny siebie z nośnikami produkcji audio
• Docenienie wykorzystania oprogramowania open-source do
opracowania projektu audio
• Otwartość na pracę w ramach kreatywnego zespołu
• Ucz się na autonomicznych zasadach

Czas trwania modułu

5 godzin

Tematyka

Wprowadzenie do podcastów: podstawowe style i gatunki
segmentowe; efektywny język oraz techniki opowiadania i
wywiadu; planowanie podcastu; najczęściej używany sprzęt audio,
oprogramowanie do obróbki dźwięku oraz platformy publikacji
podcastów.

Przygotowanie

▪ Znajdź pokój z: krzesłami i stołami, komputerami, projektorem.
Zarezerwuj co najmniej 2 miesiące przed realizacją warsztatu.
▪ Znajdź instruktorów do zajęć warsztatowych, których nie znasz
▪ Poinformuj uczestników o celu warsztatu, jego celach i
programie, który będzie realizowany. Dodatkowo, wyjaśnij im, że
nie muszą mieć żadnego szczególnego doświadczenia ani
wiedzy w dziedzinach, które będą szkolone.
▪ Zorganizować catering dla przerw na kawę i lunch, lub
dostarczyć informacji na temat pobliskich opcji żywnościowych

Plan lekcji dla uczenia się F2F
Nr.

Tematy i podtematy/działania
edukacyjne

Czas
trwania
pomocy

Metody
szkoleniowe

Materiały/urządz
enia Wymagane

Prezentacja

Laptop

(minuty)
1

Wprowadzenie
Tutor wita uczestników, przedstawia się
i prezentuje tematy, które zostaną
poruszone
podczas
5-godzinnych
warsztatów.

10

Projektor
Powerpoint
Presentation PP 3.1
Workbook
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2

Działanie nr
podcastów?

1:

Czy

słuchasz

10

Sesja plenarna

Laptop

Dyskusja

Projektor

Trener sprawdza, ilu uczestników
słyszało/posłuchało podcastów i zadaje
kilka dodatkowych pytań:
•
•
•
•

3

Powerpoint
Presentation PP 5.1

Jakie
są
twoje
ulubione
podcasty?
Jakie tematy/gatunki podcastów
preferujesz?
Dlaczego je lubisz?
Co czyni je niezapomnianymi?

Działanie nr 2: Co to jest podcast?

Workbook

15

Uczestnicy
tworzą
chmurę
słów
podcastów, zapisując w parach lub
grupach, jakie słowa/uwagi kojarzą im
się z podcastami.

Sesja plenarna

Laptop

Dyskusja

Projektor
Powerpoint
Presentation PP 5.1

Uczestnicy przedstawiają swoje wybory
słów, trener zapisuje je na tablicy i
prowadzi uczestników w tworzeniu
wspólnej
definicji
podcastu
(wykorzystuje PP 5.1 do podsumowania
głównych punktów).

Tablica/flipchart
Znacznik
Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników
Workbook

4

Prezentacja teoretyczna - style
podcastów i gatunki segmentowe

10

Prezentacja

Laptop
Projektor

Trener prezentuje typowe style i gatunki
podcastów oraz ich najistotniejsze
cechy.

Powerpoint
Presentation PP 5.1
Workbook

5

Działanie nr 3: Czy można rozpoznać
style
podcastów
i
gatunki
segmentów?
Trener odtwarza 3 krótkie fragmenty (23 minuty) z różnych podcastów,

20

Sesja plenarna

Laptop

Dyskusja

Projektor

Pytania i odpowiedzi

Prelegenci
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uczestnicy robią notatki na swoich
materiałach informacyjnych dotyczących
wymienionych
tematów
oraz
formatowania podcastów (np. intro
muzyczne, gospodarz przedstawia się,
kończy odcinek i przechodzi na nowy).

Powerpoint
Presentation PP 5.1
Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników

Uczestnicy
odczytują
notatki/odpowiedzi, trener sprawdza
jakie podobieństwa i różnice zauważyli,
jakie media towarzyszące zostały
wykorzystane (muzyka, sztuka, zdjęcia,
video).

6

Działanie nr 4: Wprowadzenie do
opowiadania historii

Działanie
Handout-AH 5.3
Workbook

25

Trener wprowadza pojęcie opowiadania
historii, pytając uczestników, co sprawia,
że historia jest mocna, efektowna/ co
sprawia, że jest ciekawa.

Sesja plenarna

Laptop

Dyskusja

Projektor

Pytania i odpowiedzi

Prelegenci
Powerpoint
Presentation PP 5.1

Uczestnicy słuchają 3 fragmentów
różnych podcastów (2-3 min) i
odnotowują w swojej ulotce AH 5.4 jakie
techniki i zwroty zostały użyte.

Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników

Trener
sprawdza
obserwacje
uczestników, podsumowując główne
punkty
i
przedstawiając
krótki
przewodnik po wspólnych elementach i
technikach opowiadania oraz notatki na
temat stosowanego scenariusza/języka.

Działanie
Handout-AH 5.4
Workbook

(Ewentualne rozszerzenie aktywności:
uczestnicy
dodają
2-3
własne
techniki/końcówki do rozdania AH 5.4).
7

Przerwa na kawę

15

8

Działanie nr 5: Opowiadanie ciekawej
historii

30

Trener łączy w pary uczniów (AA, BB,
CC, DD itp.).
Pary otrzymują lub losowo rysują
zachętę do pisania i/lub chmurę słów i
wspólnie tworzą zarys historii.

Działalność zespołu

Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników
Workbook
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Trenerzy mogą dać uczniom dowolną
listę podpowiedzi chmury słów, które
uznają za stosowne, np. ze strony
https://www.plot-generator.org.uk/,
https://thestoryshack.com/tools/
lub
https://www.nytimes.com/2018/04/12/le
arning/over-1000-writing-prompts-forstudents.html.
Uczniowie zamieniają się parami (AB,
CD, itp.) i ćwiczą opowiadanie historii
nowemu partnerowi.
Uczniowie mogą zamieniać się parami
na sygnał trenera (np. klaskanie co 2-5
minut lub piosenka grająca w tle), dopóki
nie porozmawiają z co najmniej 2-3
innymi uczestnikami lub z jak największą
ich liczbą w wyznaczonym czasie.
Słuchacz powinien sprawdzić, jakie
elementy
i
techniki
skutecznego
opowiadania historii są stosowane, a
następnie
przekazać
informację
zwrotną.
Trener sprawdza, jak przebiegało
ćwiczenie i jakie techniki zostały
zastosowane. Jeśli jest na to czas, kilku
uczestników może przedstawić swoje
historie reszcie grupy.
9

Działalność nr 6:
nadawanie dźwięku

Zapisywanie

i

10

Działalność zespołu

Laptop

Pytania i odpowiedzi

Projektor

Uczniowie, w parach lub grupach,
sortują listę słów na swoim rozdaniu AH
5.6 na 3 kolumny - sprzęt audio,
oprogramowanie do obróbki dźwięku,
platformy do publikacji podcastów i
platformy do hostingu podcastów.
Trener
sprawdza
odpowiedzi
uczestnikami za pomocą PP 5.1.

Powerpoint
Presentation PP 5.1
Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników

z

Działanie
Handout-AH 5.6
Workbook
10 Prezentacja teoretyczna - Platformy
hostingowe i wydawnicze Podcastów

20

Działalność zespołu

Laptop
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Trener
wyjaśnia
różnicę
między
platformą hostingową podcastów a
platformą wydawniczą, wymieniając te
najczęściej używane.

Prezentacja

Powerpoint
Presentation PP 5.1

Uczestnicy w parach/grupach opisują
podcastowe platformy wydawnicze,
które odwiedzają/spotykali wcześniej,
wymieniają swoje wady i zalety oraz
przedstawiają swoje notatki reszcie
grupy.
11 Działanie nr 7: Wywiady Blitz

Projektor

Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników
Workbook
10

Uczestnicy
otrzymują
jeden
z
podpowiedzi lub tematów do pisania
(trener może ponownie wykorzystać
podpowiedzi lub chmury słów z
ćwiczenia 5.5) i przeprowadzić 1minutowe wywiady w parach.

Sesja plenarna
Działalność zespołu

Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników
Workbook

Rozmowy muszą trwać przez całą
minutę, więc jeśli jest dodatkowy czas,
ankieterzy powinni zadawać pytania
uzupełniające.
Po zakończeniu, zamieniają się rolami
(wszyscy uczestnicy doświadczają roli
ankietera/interweniatora)
Trener
analizuje
ćwiczenie
z
uczestnikami, sprawdza, jak przebiegały
rozmowy kwalifikacyjne, czy rozmówca
mówił przez cały czas, czy rozmówca
zadawał
jakiekolwiek
pytania
uzupełniające itd.
12 Działanie nr 8: Skuteczne techniki
prowadzenia
rozmów
kwalifikacyjnych
Uczestnicy i trener podsumowują
główne
punkty
z
poprzedniego
ćwiczenia
i
zapisują
elementy
skutecznych
technik
prowadzenia
rozmów kwalifikacyjnych.
Uczniowie słuchają lub oglądają
fragmenty 3 wywiadów i zaznaczają,
jakie techniki wywiadu zostały użyte,
trener sprawdza odpowiedzi.

20

Prezentacja

Laptop

Sesja plenarna

Projektor

Działalność zespołu

Prelegenci
Powerpoint
Presentation PP 5.1
Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników

49

Wires - Crossed
Developing Community Media to Mitigate
the Impact of Fake News

Jeśli jest na to czas, uczestnicy
ponownie
przeprowadzają
jednominutowe wywiady, starając się
wykorzystać wcześniej przedstawione
techniki.

Działanie
Handout-AH 5.8
Workbook

13 Przerwa na kawę

15

14 Działanie nr 9: Zaplanuj i zaprojektuj
swój własny podcast

30

Działalność zespołu

Laptop
Projektor

Uczniowie planują swój własny podcast
w parach lub grupach - zgodnie z
wytycznymi i pytaniami ustalonymi przez
trenera

Powerpoint
Presentation PP 5.1
Długopisy i
materiały do
notowania dla
uczestników

1 O czym będzie twój podcast? Opisz to
w jednym zdaniu.
2 Co czyni twój podcast wyjątkowym i
odmiennym?

Workbook

3 Kim jest twoja publiczność?
4 Jakie media zostaną wykorzystane do
wzmocnienia podcastu?
5 Jaki jest tytuł i pojęcie twojego
pierwszego odcinka?
6 Jakie segmenty będziesz miał?
7
Jakiego
sprzętu
audio,
oprogramowania do obróbki dźwięku i
platform do publikacji podcastów
będziesz używać? Dlaczego?
W zależności od dostępnego czasu i
tempa w grupie, uczniowie mogą zrobić
wszystkie lub tylko wybrane pytania.
Uczniowie prezentują swoje pomysły
innym i przekazują sobie nawzajem
informacje zwrotne.
15 Zamknięcie warsztatu
Trener podsumowuje warsztat z Modułu
5 i prosi uczestników o wymienienie 3
kluczowych słów na temat tego, czego
nauczyli się podczas warsztatów, a
następnie o podzielenie się nimi z
pozostałymi uczestnikami, wyjaśniając
im, dlaczego te 3 kluczowe wnioski

15

Dyskusja
Ocena

Kwestionariusz
oceny
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zostały uznane za ważne. Odbywa się
dyskusja grupowa.
Wszyscy uczestnicy otrzymują
kwestionariusz oceny.

Czas trwania Modułu
Materiały szkoleniowe
do nauki F2F
Źródła

5 godzin
Drukowany podręcznik roboczy

•

Gray, C. (2020). Co to jest podcast? Wyjaśnienie w prostym
języku angielskim. Odebrane z:
https://www.thepodcasthost.com/listening/what-is-apodcast/.

•

McWilliams, B. Skuteczne opowiadanie historii: Podręcznik
dla początkujących. Odzyskane z:
https://www.eldrbarry.net/roos/eest.htm

•

OED trzecie wydanie. (2008). Podcast. Odebrane z:
https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/273003

•

Parker, J. (2020). Najlepszy darmowy edytor audio 2020.
Odebrane z: https://www.techradar.com/news/the-best-freeaudio-editor.

•

Ruoff, M. (2019). Co to jest Podcast? Odzyskane z:
https://live365.com/blog/what-is-a-podcast/.

•

Stern, J. Wprowadzenie do Podcasting. Uzyskane z:
http://www.wlac.edu/online/documents/podcasting.pdf

•

Stewart, D. How (and Where) to Host and Publish Your
Podcast. Odebrane z: https://convertkit.com/podcasthosting.

•

Student Youth Network Inc. (2010). Podręcznik dla
stażystów z podcastów. Dostępny na stronie:
http://syn.org.au/app/uploads/pdf/Podcasting%20Learners
%20Guide.pdf

•

Wikipedia. (2020). RSS. Odebrane z:
https://en.wikipedia.org/wiki/RSS.

•

Winn, R. (2020). Jak rozpocząć podcast: Kompletny
samouczek krok po kroku. Odebrane z:
https://www.podcastinsights.com/start-a-podcast/
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Wydawnictwo Activity Handout - AH 5.3
Tytuł modułu

Moduł 5: Audio: Jak rozwijać i promować podcast

Czy potrafisz rozpoznać
Tytuł działania style podcastów i gatunki
segmentów?

Opis
działalności

Numer
działania

5.3

Posłuchaj 3 krótkich fragmentów z różnych podcastów i zanotuj
wspomniane tematy, zastosowany styl i gatunek oraz formatowanie
podcastów (np. intro muzyczne, przedstawienie się gospodarza,
zakończenie segmentu i przejście na nowy).

Wyciąg z
podcastu

Styl

Segment gatunek i elementy
produkcji

Modern Love
Podcast:
Krysten
Ritter czyta
"R We
D8ting?
(Segment:
1:00 - 3:16)
Nadal
przetwarza
"Weź kolano,
jeśli
się
zgodzisz".
(Segment:
0:00 - 1:27)

Posłuchajcie
"The Daily":
The Right to
Bear Arms
(Segment:
0:00 - 2:36)

52

Wires - Crossed
Developing Community Media to Mitigate
the Impact of Fake News

Wydawnictwo Activity Handout - AH 5.4
Tytuł modułu

Tytuł działania

Opis
działalności

Moduł 5: Audio: Jak rozwijać i promować podcast
Wprowadzenie do
opowiadania historii

Numer
działania

5.4

Pomyśl o historiach, które lubisz opowiadać, wysłuchaj ich i odpowiedz na
poniższe pytania:
•

Co sprawia, że ta historia jest potężna, uderzająca?

•

Co sprawia, że treści są interesujące?

Posłuchaj 3 fragmentów audio i zapisz techniki opowiadania i elementy,
które zauważyłeś.
Jak oni wzmacniają tę historię?

Wyciąg
audio

Elementy i techniki opowiadania historii

Radio
Rookies:
Szukając
końca
cyklów
nadużyć

StoryCorps:
Kiedy
skończyła
się wojna
domowa,
była w moim
wieku.

The World
According to
Sound: The
Coal Miner
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Teraz porównaj swoje notatki z poniższą listą - co jest podobne/różne?
Efektywne opowiadanie historii ma:
•
•

•

•
•
•

Pojedynczy temat, jasno określony
Dobrze rozwinięta fabuła - wiele historii ma wyraźny początek,
środek i koniec. Jedna lub wiele postaci jest często w swoistej
podróży emocjonalnej lub fizycznej, gdzie koniec zwykle nie jest taki
sam jak początek.
Styl: żywe obrazy słowne, dźwięki i rytm - pobudzają zmysły
słuchaczy, aby czuli, wąchali, dotykali i słuchali oraz widzieli żywe
obrazy.
Charakterystyka - mają postaci z zapleczem, osobowością lub
szczegółami, które sprawiają, że wydają się prawdziwe.
Dramatyczna atrakcyjność - konflikty wewnętrzne lub zewnętrzne
mogą dodawać suspensu lub napięcia do opowieści.
Odpowiedniość dla słuchaczy - publiczność odgrywa bardzo
ważną rolę w opowiadaniu historii, opowiadanie ustne wiąże się z
dużą interakcją między osobą mówiącą a słuchaczem.

Jakie elementy i techniki opowiadania historii chciałbyś dodać do tej listy?
•
•
•
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Wydawnictwo Activity Handout - AH 5.6
Tytuł modułu

Tytuł działania

Opis
działalności

Moduł 5: Audio: Jak rozwijać i promować podcast
Nagrywanie i nadawanie
dźwięku

Numer
działania

5.6

Sortuj poniższą listę słów do tabeli poniżej:
iTunes, zestaw słuchawkowy, Blubrry, Spotify, Transistor.fm, mikrofon
podręczny,
Soundtrap,
Audacity,
Soundcloud,
mikrofon
wszechkierunkowy, Ashampoo Music Studio, SimpleCast, TuneIn,
Ocenaudio, Acoustica, PodBean, Beautiful Audio Editor, Audiotool,
BuzzSprout, Libsyn, Stitcher, Google Podcasts, mikrofon jednokierunkowy

Sprzęt audio

Oprogramowa
nie do
przetwarzania
dźwięku

Platformy
hostingowe
dla podcastów

Podcastowe
platformy
wydawnicze

55

Wires - Crossed
Developing Community Media to Mitigate
the Impact of Fake News

Wydawnictwo Activity Handout - AH 5.8
Tytuł modułu

Tytuł działania

Opis
działalności

Moduł 5: Audio: Jak rozwijać i promować podcast
Skuteczne techniki
prowadzenia rozmów

Numer
działania

5.8

Pomyśl o wywiadach, które oglądałeś w telewizji lub słyszałeś w
podcastach/ w radiu.
Jakie są elementy i techniki skutecznego prowadzenia rozmowy? W jaki
sposób ankieter może uzyskać najlepszą historię lub odpowiedź od osoby
prowadzącej wywiad?
•

•

•

•
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Posłuchaj 3 krótkich fragmentów z różnych podcastów i zanotuj elementy
wywiadu oraz zastosowane techniki.
Wyciąg z
podcastu

Elementy i techniki wywiadu

Invisibilia:
Myśli ciemne
(Segment:
0:00 - 2:40)

StoryCorps:
A Mother on
the
Challenges
of Becoming
a Teenage
Parent
(Segment:
0:00 - 2:36)

Posłuchajcie
"The Daily":
Strzelano
nad słupem
Instagram
(Segment:
0:00 - 3:45)
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Podręcznik dla nauczyciela z planem lekcji
Tytuł modułu

Moduł 6: Grafika wizualna

Grupa docelowa

Lokalne grupy społeczne składające się z 10 podmiotów
społecznych, które są rzeczywiście zainteresowane mediami
społecznymi, posiadają podstawowe umiejętności informatyczne i
niezbędny entuzjazm do wspierania projektu mediów społecznych.

Cel tego modułu

Moduł ten jest częścią kompleksowego zestawu modułów i
zasobów służących rozwijaniu umiejętności produkcji medialnej.
Moduł ten pomoże grupie docelowej zrozumieć podstawowe
zasady projektowania wizualno-graficznego i produkcji, aby pomóc
w rozpowszechnianiu ich przekazu i wspierać lokalną społeczność.

Efekty uczenia się w
ramach Modułu

Pod koniec modułu uczestnicy będą mogli:
• Zdefiniuj termin "Grafika wizualna".
• Zdefiniuj termin "Infographic"
• Wyjaśnij różne formaty plakatów / infografik
• Zapoznaj się z podstawowymi zasadami rozwoju plakatu /
infografii
• Zrozumienie koncepcji wizualizacji danych
• Zapoznaj się z elementami składowymi plakatów / infografik:
mapami, wykresami i diagramami przepływu.
• Zidentyfikuj najlepsze sposoby prezentacji treści w plakacie /
infografii
• Wymień platformy open-source do tworzenia plakatów /
infogramów
• Zidentyfikuj odpowiednie platformy do dystrybucji plakatów /
infografik
• Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi efektywnego
tworzenia plakatu / infograficznego
• Skorzystaj z niektórych elementów składowych infografik: map,
wykresów i diagramów przepływowych.
• Użyj elementów takich jak typ, kolor i struktura siatki.
• Badania i korzystanie z oprogramowania open-source do
tworzenia plakatów / infogramów
• Efektywnie udostępniaj wyprodukowane plakaty/ infografie na
platformach cyfrowych
• Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce
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• Zastosowanie w praktyce kreatywnych technik i procesów
tworzenia plakatów / infografik
• Przyjęcie planowanego i ustrukturyzowanego podejścia do
opracowania plakatu / infograficznego
• Ocena różnic pomiędzy platformami open-source
• Praca w sposób pewny siebie z plakatami / mediami produkcji
infograficznej
• Gotowość do współpracy i otwartość umysłu
• Otwartość na pracę w ramach kreatywnego zespołu

Czas trwania modułu

5 godzin

Tematyka

Wprowadzenie podstawowych zasad koncepcji projektowania
wizualno-graficznego, teorii kolorów i technik produkcji z
wykorzystaniem dostępnych platform open-source.

Przygotowanie

▪

Znajdź pokój z krzesłami i stołami, komputerami,
projektorem, siecią Wi-Fi i głośnikami audio.

▪

Moderator powinien zapoznać się z platformami
internetowymi open source Canva, Venngage i Piktochart.

▪

Poinformuj uczestników o celu warsztatu, jego celach i
programie, który będzie realizowany. Dodatkowo, wyjaśnij
im, że nie muszą mieć żadnego doświadczenia ani wiedzy
w dziedzinach, które będą szkolone i wspierane poprzez
działania zawarte w tym warsztacie. Upewnij się, że jest to
proces twórczy; rzadko zdarzają się przypadki "dobra" i
"zła", a celem tego modułu jest nabranie naturalnego
instynktu i talentu oraz udoskonalenie go tak, aby uzyskać
maksymalny wpływ swoich projektów.

▪

Poinformuj uczestników, że muszą zabrać ze sobą swój
własny laptop i, jeśli to możliwe, własną mysz.

▪

Zorganizuj catering na kawę i przekąski lub poinformuj o
dostępnych w pobliżu możliwościach jedzenia.

Plan lekcji dla uczenia się F2F
Nr. Tematy i podtematy/działania
edukacyjne

Czas
trwania
pomocy

Metody
szkoleniowe

Materiały/urządz
enia Wymagane

(minuty)
1

Wprowadzenie

15 minut

Nieformalna
rozmowa
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Moderator wita uczestników,
przedstawia się i prezentuje tematy,
które zostaną poruszone podczas 5godzinnych warsztatów.
•
•
•
•
•

Wprowadzenie do Grafiki
Wizualnej
Metody projektowania
wizualnego
Wprowadzenie do Infografii
Kluczowe punkty przygotowania
projektu
Podstawowe zasady
projektowania

Moderator zaprasza uczestników do
przedstawienia się, stojąc i ogłaszając
swoje imię i nazwisko.
2

Prezentacja teoretyczna

35 minut

Prezentacja

Ten segment prezentacji pozwoli
uczestnikom na zapoznanie się z krótką
historią grafiki wizualnej, przy
jednoczesnym omówieniu niektórych
kluczowych pojęć i ustaleniu aktualnego
stanu grafiki wizualnej.

Laptop
Projektor
Prezentacja
PowerPoint PPT 1 - WIRESCROSSED M6 slajdy od 3 do 16
Workbook
Internet
Prelegenci

3

Działanie nr 1: Projektowanie
dekonstrukcji
Prowadzący przypomina uczestnikom o
tym, co zostało omówione w
poprzedniej prezentacji PowerPoint:
Projektowanie graficzne to
komunikacja wizualna.
Prowadzący zaprasza uczestników do
krótkiej dyskusji wyobrażając sobie
świat bez grafiki. Prowadzący stwierdza,
że sytuacja byłaby zupełnie inna
(wszystkie produkty byłyby pakowane w
zwykły biały papier, nie istniałyby
drogowskazy w miastach itp.)
(maksymalnie 5 minut).

40 minut

Działalność

Flipchart
Markery
Laptop
Projektor
Prezentacja
PowerPoint PPT 1 - WIRESCROSSED M6 slajdy 17 i 18
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Prowadzący zachęca uczestników do
rozejrzenia się po sali i wybrania wokół
siebie jednego elementu projektu
graficznego. Może to być okładka
notatnika lub telefonu, hasło na filiżance
do kawy lub koszulce, lub dowolny
plakat wyświetlany w pomieszczeniu
(jeśli w pomieszczeniu jest ograniczona
liczba takich przedmiotów, ostatni slajd
PPT1 ma 9 różnych logotypów, które
można wykorzystać w tym ćwiczeniu,
ale najlepiej jeśli uczestnicy mogą
wybrać swoje własne).
Po wybraniu przez każdego uczestnika
niepowtarzalnego wzoru, należy
wezwać każdego z nich losowo, aby
opisał wybrany przez siebie wzór.
W razie potrzeby facylitator może
udzielić odpowiedzi na pytania:
•
•
•
•
•

Podoba ci się ten projekt?
Dlaczego?
Kto jest celem tego projektu?
Jakie emocje wzbudza to
rażące?
Jak myślisz, jakie wrażenie ma
ten projekt?

Facilitator wymienia przymiotniki
opisowe używane na flipcharcie i
prowadzi liczenie dla każdego z
uczestników.
Uczestnik z największą liczbą
przymiotników jest zwycięzcą!
Facylitator podsumowuje, jakie są
kluczowe punkty ćwiczenia:
•
•
•

Grafika wizualna jest wszędzie
Grafika wizualna jest istotną
częścią cywilizacji.
W przekazywaniu wiadomości
opieramy się na grafice
wizualnej

4

Przerwa na kawę

5

Prezentacja teoretyczna

15 minut
60 minut

Prezentacja

Laptop
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Moderator definiuje, czym są Grafika
Wizualna i Infografie. Wprowadzanie
wspólnych formatów i celów.

Projektor
Prezentacja
PowerPoint -

Ten segment programu PowerPoint jest
zilustrowany przykładami projektowymi.
Zachęcamy facylitatora, aby od czasu
do czasu zapraszał uczestników do
komentarzy na temat ich opinii o tych
projektach:
•
•
•
•

6

PPT 1 - WIRESCROSSED M6 slajdy 19 do 41
Workbook
Internet

Co im się podoba?
Co im się nie podoba?
Kto może być celem projektu?
Czy mogą oni myśleć o innych
przykładach?

Prezentacja teoretyczna

Prelegenci

30 minut

Facylitator kontynuuje podstawy teorii
koloru. Do prezentacji PowerPoint
dołączony jest film wideo.
•

Laptop
Projektor
Prezentacja
PowerPoint -

W tym segmencie PowerPoint
Presentation przedstawione są
kluczowe punkty przygotowania
projektu oraz podstawowe
zasady projektowania.

PPT 1 - WIRESCROSSED M6 slajdy 42 do 60
Workbook
Internet
Prelegenci

7

Przerwa na kawę

8

Działanie nr 3: Projektowanie własnej 30 minut
grafiki wizualnej
Prowadzący instruuje uczestników do
otwarcia laptopa i zaprasza ich do
rozpoczęcia projektowania wybranego
przez nich plakatu z wykorzystaniem
platform i strategii, które są obecnie
omawiane.
Uczestnicy mogą korzystać z
dowolnego formatu projektu, z którym
czują się najbardziej komfortowo i mogą
zdecydować się na promocję
dowolnego przedmiotu, koncepcji lub
marki (nawet fikcyjnej).

15 minut
Laptopy
Projektor
Workbook
Internet
Prelegenci
Prezentacja
PowerPoint PPT 1 - WIRESCROSSED M6 prowadnice 61 do
62

62

Wires - Crossed
Developing Community Media to Mitigate
the Impact of Fake News

Facylitator będzie służył pomocą i
wsparciem przy wszelkich zapytaniach
technicznych.
Uczestnicy są informowani, że mają 40
minut na pracę nad tym projektem. Po
upływie tego czasu nastąpi krótka
pauza na poczęstunek, po którym
uczestnicy przedstawią grupie swój
projekt.
Moderator zapewnia uczestników, że
celem tego ćwiczenia jest zapoznanie
się z platformami internetowymi i
skorzystanie z pomocy technicznej
moderatora.
40 minut to krótki czas na wykonanie
projektu, więc uczestnicy nie powinni
zbytnio stresować się produktem
końcowym. Ideą jest odkrywanie i
zabawa.
Uczestnicy proszeni są o przesłanie
ostatecznego projektu drogą
elektroniczną do moderatora po jego
zakończeniu.
9

Działanie nr 4: Końcowa prezentacja
pracy
Facilitator będzie otwierał projekty w
sposób losowy, wyświetlając je po kolei
z projektorem. Właściciel każdego
projektu jest zaproszony do stoiska i
omówienia ich projektu. W razie
potrzeby moderator może zachęcić
uczestników do zadawania pytań:
•
•
•
•
•
•
•

Jaki format ma ten wzór?
Kim jest docelowa publiczność?
Jaki jest nastrój projektu?
Jaki jest cel projektu? Czy
istnieje wezwanie do działania?
Omówić wykorzystanie
przestrzeni?
Jakie są główne elementy
projektu?
Gdzie jest równowaga
projektowa?

10 minut

Laptop
Projektor
Prezentacja
PowerPoint PPT 1 - WIRESCROSSED M6 slajdy 63 do 64
Workbook
Internet
Prelegenci
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•

Czy istnieje zastosowanie
bliskości i wyrównania?

Moderator może również zachęcać do
przekazywania informacji zwrotnych
przez grupę.
Powinien to być dyskurs wspierający,
zachęcający do podejmowania
wszelkich wysiłków. Ma to na celu
zwiększenie zaufania uczestników, a
tym samym ich prawdopodobieństwa do
kontynuowania praktyki projektowania.
Prowadzący powinien zadbać o to, aby
każda praca spotkała się z aplauzem.
Prowadzący przypomina uczestnikom,
że grafika wizualna jest sztuką z celem,
ale to nadal jest sztuka!
Uczestnicy są zachęcani do dalszej
oceny projektów, które widzą na co
dzień i do jak najczęstszego
praktykowania tworzenia własnych. Im
więcej się patrzy, tym więcej się wie. I
im więcej się starasz, tym lepiej!

10

Sesja ewaluacyjna - Po zakończeniu
prezentacji, uczestnicy są proszeni o
wypełnienie kwestionariusza przed
wyjazdem.

5 minut

Laptop
Projektor
Prezentacja
PowerPoint PPT 1 - WIRESCROSSED M6 prowadnice 65 do
66
Workbook
Internet
Prelegenci

Czas trwania Modułu
Materiały szkoleniowe
do nauki F2F

5 Godzin
Drukowany podręcznik roboczy
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•
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•

Rawal, A (2018) 10 Podstawowych zasad projektowania
graficznego. Pobrane z:
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of-graphic-design-b74be0dbdb58
•

Vital, A. (2018) What Is An Infographic. Odzyskane z:

https://blog.adioma.com/what-is-an-infographic/

Samokierujące się zasoby edukacyjne
Samokierujące się działanie edukacyjne
Tytuł modułu

Tytuł działania

Moduł 1: Wprowadzenie do fałszywych wiadomości

Hoax czy Real Website?

Czas
trwania
działalnoś
ci

90 minut

(w
minutach)

Efekty uczenia
się

Cel
działalności

•

Odróżnić "fałszywe wiadomości" od "właściwych wiadomości".

•

Rozwój myślenia kreatywnego i analitycznego

•

Wybór konkretnych baz danych w celu znalezienia konkretnych
informacji

•

Rozwijanie umiejętności w zakresie kompetencji informacyjnych

Wykonując tę czynność, będziesz w stanie zrozumieć różnicę między
oszustwem a prawdziwą stroną internetową, stosując pewne strategie
oceny. Dodatkowo, nauczysz się korzystać z pewnych fałszywych narzędzi
oceny wiadomości, aby stać się cyfrowym analfabetą.
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Będziesz potrzebował:
Materiały
niezbędne do
• Materiały do sporządzania notatek, długopis lub ołówek
prowadzenia
• Urządzenie cyfrowe, takie jak komputer, laptop, tablet lub smartfon
działalności
•

Dostęp do Internetu

•

Tabela, która znajduje się w następnej części tego działania,
zawiera wszystkie pytania, na które należy odpowiedzieć, aby
odróżnić oszustwo od prawdziwej strony internetowej.

Aby skutecznie odróżnić oszustwo od prawdziwej strony internetowej,
Instrukcje
krok po kroku należy postępować zgodnie z wytycznymi:
•

Krok 1 - Odwiedź dwie następujące strony internetowe:
➢ http://www.thedogisland.com/
➢ https://www.pbs.org/wgbh/nova/dogs/potpourri.html

•

Krok 2 Skorzystaj z poniższej tabeli i odpowiedz na zawarte w niej
pytania, aby podjąć decyzję, która strona jest fałszywa, a która
prawdziwa. Napisz swoje odpowiedzi przy każdym pytaniu:

Nazwa strony internetowej i adres URL:
Zeskanuj obwód strony i poszukaj odpowiedzi na te pytania za pomocą
5 W Cyberspace (zaadaptowanej z Media Awareness Network,
"Deconstructing Web Pages").
Kto stworzył tę stronę?
•

Czy jest tam sekcja "o nas"?

•

Czy wymieniają referencje?

•

Czy są tam dane kontaktowe?

•

Kto jest zamierzoną
publicznością?

Jakie informacje otrzymujesz?
•

Czy są reprezentowane różne
punkty widzenia?

•

Czy autor używa słów OPINII,
takich jak zawsze, nigdy, najmniej,
najwspanialszych, najlepszych,
najgorszych, wszystkich, żadnych,
powinienem, czy najwięcej?
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•

Jaki jest ton? Czy to jest
poważne? Czy zawiera elementy
parodii, satyry, czy ironii?

•

Czy informacje mogą być
zweryfikowane przez inne źródła?

Kiedy został zamieszczony ten artykuł?
•

Czy to jest aktualne?

•

Czy został ostatnio
zaktualizowany?

Gdzie znajduje się ta strona
internetowa?
•

Spójrz na adres URL. Czy to jest
osobista strona czy witryna?

•

Co to jest domena (.com, .org,
.net, .edu, .gov)?

Dlaczego miałbym korzystać z tej strony
jako źródła informacji?
•

Czy mogę zweryfikować te
informacje?

•

Dlaczego ta strona została
opublikowana? Czy miała ona
zabawiać, informować, wyjaśniać,
przekonywać, sprzedawać, czy
coś z tych rzeczy?

2. Poszukuj jakości, zadając sobie następujące pytania:
•

Czy ogólny projekt wygląda
profesjonalnie?

•

Czy są jakieś błędy ortograficzne
lub inne błędy pisarskie?

•

Czy linki są wiarygodne czy
złamane?

•

Czy są jakieś reklamy?

3. Spójrz na te obrazy, zadając sobie następujące pytania:
•

Kto stworzył te obrazy? Czy
udzielono kredytu?
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•

Czy wyglądają, jakby zostały
zmienione za pomocą programu
poprawiającego jakość zdjęć?

•

Czy cienie są spójne?

•

Czy są poszarpane krawędzie?

•

Czy na zdjęciu są identyczne
przedmioty?

•

Czy ta scena na zdjęciu mogła się
naprawdę wydarzyć?

4. Poznaj sposób, w jaki strona jest postrzegana przez innych:

•

•

Jakie strony do niego prowadzą?
(Możesz dowiedzieć się za
pomocą Google, wpisując link:
URL strony)

•

Użyj wyszukiwarki dla danego
tematu. Jakie strony się
pojawiają?
Krok 3-Reflektuj się, korzystając z poniższych pytań i zdecyduj,
która strona jest prawdziwa, a która oszustwem:
➢ Co z tą stroną sprawia, że wydaje się ona wiarygodna?
➢ Ile czasu zajęło ci podejrzewać, że ta strona to oszustwo?
➢ Dlaczego ktoś miałby chcieć stworzyć taką stronę?

Samokierujące się dodatkowe zasoby
SDLR-1
Tytuł modułu
Temat

Moduł 1: Wprowadzenie do fałszywych wiadomości
Dezinformacja

Tytuł Zasobów:

Plan działania przeciwko dezinformacji

Po co korzystać
z tego zasobu?

Plan działania stanowi odpowiedź na wezwania Rady Europejskiej z
czerwca i października 2018 r. do opracowania skoordynowanej
odpowiedzi na wyzwania w tej dziedzinie, zwłaszcza w świetle
zbliżających się wyborów europejskich. Koncentruje się on na
sposobach radzenia sobie z dezinformacją zarówno w UE, jak i w jej
sąsiedztwie. Inne działania
mają na celu
wzmocnienie
skoordynowanych
i
wspólnych
reakcji
na
dezinformację,
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zmobilizowanie sektora prywatnego, aby upewnić się, że wypełnia on
swoje zobowiązania w tej dziedzinie, oraz poprawę odporności
społeczeństwa na wyzwania, jakie stwarza dezinformacja.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Link do
zasobów:

Ten plan działania przeciwko dezinformacji zmotywuje cię do tego:
•

Opracowanie wspólnych reakcji na dezinformację
współpracy z członkami waszej społeczności

we

•

Poprawa odporności społeczeństwa na zagrożenie, jakie
stanowi dezinformacja

•

Zostań zwolennikiem dziennikarstwa wysokiej jakości

•

Bądź świadomy działań Komisji Europejskiej przeciwko
fałszywym wiadomościom i przyczyniaj się do osiągnięcia tego
celu

https://ec.europa.eu/commission/publications/action-plandisinformation-commission-contribution-european-council-13-14december-2018_en

SDLR-2
Tytuł modułu

Moduł 1: Wprowadzenie do fałszywych wiadomości

Temat

Niebezpieczeństwo Fałszywych Wiadomości

Tytuł Zasobów:

Jak fikcyjne wiadomości naprawdę szkodzą

Po co korzystać
z tego zasobu?

14 kwietnia 2014 roku organizacja terrorystyczna Boko Haram porwała
ponad 200 uczennic z miasta Chibok w Nigerii. Na całym świecie
przestępstwo uosabia slogan #BringBackOurGirls - ale w Nigerii
urzędnicy państwowi nazywali to przestępstwo oszustwem, myląc i
opóźniając działania na rzecz ratowania dziewczynek. W tej potężnej
rozmowie, dziennikarka Stephanie Busari opowiada o tej fałszywej
historii wiadomości.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Oglądając to nagranie, na którym Stephanie Busari mówi o tragedii w
Chibok, zrozumiesz śmiertelne niebezpieczeństwo związane z
fałszywymi wiadomościami i dowiesz się, co możemy zrobić, aby ją
powstrzymać.

Link do
zasobów:

https://www.ted.com/talks/stephanie_busari_how_fake_news_does_re
al_harm

SDLR-3
Tytuł modułu

Moduł 1: Wprowadzenie do fałszywych wiadomości
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Temat

Identyfikacja fałszywych wiadomości

Tytuł Zasobów:

Ocena stron internetowych: Identyfikacja fałszywych źródeł informacji

Po co korzystać
z tego zasobu?

Czasami prawda jest obca niż fikcja, ale często historie, które wydają
się niedorzeczne, pochodzą z fałszywych źródeł informacji. Zanim
podzielisz się historią lub zacytujesz ją w swoich badaniach, poświęć
trochę czasu, aby dowiedzieć się, czy jest ona prawdziwa. Wiele osób
dzieli się historiami, zanim nawet je przeczyta.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Platforma ta, obsługiwana przez Bibliotekę Maxwell, udostępnia różne
narzędzia online, które pomagają sprawdzić zasoby i zdecydować, czy
są one fałszywe, czy też prawdziwe, aby mieć pewność, że
konsumujesz i dzielisz się informacjami, które nie spowodują żadnej
szkody dla Ciebie i dla społeczeństwa.

Link do
zasobów:

https://library.bridgew.edu/c.php?g=590539&p=4086409

SDLR-4
Tytuł modułu
Temat

Moduł 1: Wprowadzenie do fałszywych wiadomości
Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości

Tytuł Zasobów:

Jak fałszywe wiadomości rozprzestrzeniają się jak prawdziwy wirus

Po co korzystać
z tego zasobu?

Korzystając z narzędzi do modelowania rozprzestrzeniania się chorób
zakaźnych, badacze cyberprzestępczości w Stanford Engineering
analizują rozprzestrzenianie się fałszywych wiadomości tak, jakby to był
szczep Ebola. "Chcemy znaleźć najskuteczniejszy sposób na
przecięcie łańcuchów transmisyjnych, skorygowanie informacji, jeśli to
możliwe, i edukowanie najbardziej wrażliwych celów", mówi Elisabeth
Paté-Cornell, profesor nauk o zarządzaniu i inżynierii.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

W tym artykule znajdą Państwo naukowe odpowiedzi na następujące
bardzo ważne pytania:
▪

W jaki sposób fałszywe wiadomości replikują się w mediach
społecznościowych?

▪

Co sprawia, że rozprzestrzenia się szybciej?

▪

Jacy ludzie są najbardziej podatni?

▪

Czy inokulacja jest możliwa?

▪

Jaka jest przyszłość?
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https://engineering.stanford.edu/magazine/article/how-fake-newsspreads-real-virus

Link do
zasobów:

SDLR-5
Tytuł modułu

Moduł 1: Wprowadzenie do fałszywych wiadomości
Nieprawdziwe informacje

Temat
Tytuł Zasobów:

Wirus dezinformacji (Misinformation Virus)

Po co korzystać
z tego zasobu?

Niezwykły wgląd w celową dezinformację, która może spowodować
prawdziwe negatywne wyniki i problemy botów.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Dziennikarka i pisarka naukowa, Angela Saini, jest zafascynowana
tym, jak złe pomysły się rozprzestrzeniają i w tym podkaście bada
bardzo realny wpływ dezinformacji naukowej online. Od
niebezpiecznych kampanii antyszczepiennych do tych, którzy
zaprzeczają rzeczywistości zmian klimatycznych, ocenia skalę i
zakres zagrożenia, z jakim mamy do czynienia.

Link do
zasobów:

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000c9sm

Samokierujące się działanie edukacyjne
Tytuł modułu
Tytuł działania

Moduł 2: Techniki produkcji audio-wizualnej
Co kochasz w swojej
lokalnej społeczności?

Czas
trwania

180
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działalnoś
ci
(w
minutach)
•

Zorganizować i zaplanować projekt audio-wizualny.

•

Opracowanie pytań do wywiadu dla produktu audio-wizualnego

•

Tworzenie treści audiowizualnych za pomocą własnych mobilnych
urządzeń cyfrowych

Efekty uczenia
się
•

Cel
działalności

Wykazanie się umiejętnościami cyfrowymi w zakresie rejestrowania
materiałów filmowych na smartfonie

•

Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

•

Uczyć się na autonomicznych zasadach.

Wykonując to działanie, będziesz w stanie zrealizować wszystkie etapy
procesu produkcji produktu audiowizualnego. Co więcej, stworzysz
silniejszy związek z lokalną społecznością.

Będziesz potrzebował:
Materiały
niezbędne do
• Smartphone
prowadzenia
• Słuchawki
działalności
•

Laptop

•

Oprogramowanie do edycji wideo

Musisz stworzyć 3-minutowy film. Aby pomyślnie stworzyć swój produkt
Instrukcje
krok po kroku wideo, należy postępować zgodnie z instrukcjami:
•

Krok 1 - Stworzenie krótkiego tekstu dla intro i outro. W którym
przedstawisz pytanie "Co kochasz w swojej lokalnej społeczności?
Intro Przykład: Witaj kochana, mam na imię Melanie z Downtown i
kocham moją lokalną społeczność, powodem tego są dobre relacje z
sąsiadami. Postanowiłam zapytać ich, jaki jest ich powód. Sprawdź,
co mi odpowiedzieli.
Outro Przykład: Dziękuję za obejrzenie i podzielenie się ze mną tym,
co kochasz w swojej lokalnej społeczności! Ciesz się swoim dniem!

•

Krok 2 - Znajdź 5 osób z Twojej społeczności lokalnej, które zgodzą
się odpowiedzieć na pytanie "Co kochasz w swojej społeczności
lokalnej?

•

Krok 3 - Zaplanuj inną lokalizację dla strzelania do różnych osób.
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•

Krok 4 - Nagranie niektórych materiałów filmowych z Twojej lokalizacji

•

Krok 5 - Zapisz sobie intro i outro.

•

Krok 6 - Spotkaj się z ludźmi w 5 różnych miejscach. Wyjaśnij im, że
muszą dać ci krótką i jasną odpowiedź.

•

Krok 7 - Upewnij się, że jest wystarczająco dużo światła i nie ma
niepokojącego hałasu zewnętrznego.

•

Krok 8 - Tworzenie kopii zapasowej materiału wideo na komputerze

•

Krok 9 - Jeśli nie posiadasz oprogramowania do edycji wideo pobierz
"Openshot" darmowe oprogramowanie do edycji wideo i zainstaluj je
na swoim komputerze.

•

Krok 10 - Otwórz oprogramowanie do edycji wideo i postępuj zgodnie
z wytycznymi:
➢ Import materiału wideo w programie
➢ Doprowadź każdą scenę do osi czasu, postępując zgodnie z
kolejnością w Intro ⇨ Nagrania krajobrazowe ⇨ Ludzie
odpowiadają ⇨ poza nią
➢ Wytnij niepotrzebny materiał wideo (długie przerwy między
pytaniami, powtarzanie w odpowiedziach, aha, mhm...
nieprzyjemne dźwięki) aż sceny znajdą się na osi czasu w
zadowalającej Cię kolejności.
➢ Dodaj tekst "Co kochasz w swojej lokalnej społeczności?" na
początku filmu, a na końcu nazwisko osób, które były
zaangażowane w produkcję.
➢ Zastosuj korektę kolorów
➢ Zastosuj korektę dźwięku
➢ Eksport

•

Krok 11 - Opublikowanie filmu na Facebooku lub Instagramie

•

Krok 12 - Dodaj hashtag: #wirescrossed

•

Krok 13 - Ciesz się podobnymi

Tutaj można znaleźć przykład podobnego filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=nxtADVwGmy0&pbjreload=10
Proszę pamiętać, że ten przykład nie ma żadnego intro i outro, jak
powinien mieć produkt końcowy.
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Samokierujące się dodatkowe zasoby
SDLR-1
Tytuł modułu
Temat

Moduł 2: Techniki produkcji audio-wizualnej
Postprodukcja

Tytuł Zasobów:

Wolne oprogramowanie do edycji źródeł

Po co korzystać
z tego zasobu?

Zasób ten zawiera informacje na temat dostępnego wolnego
oprogramowania/aplikacji do edycji oraz opisuje zalety i wady każdego
z nich. Zapewnia również dostęp do tutoriali, które wyjaśniają, jak
pracować z oprogramowaniem.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Poznając za darmo różne dostępne oprogramowanie, będziesz miał
okazję znaleźć najlepsze oprogramowanie do edycji, które odpowiada
Twoim potrzebom i nauczyć się z nim pracować.

Link do
zasobów:

Oprogramowanie do edycji Open Source
Aplikacje mobilne dla systemu Android:
•

InShot szybki i łatwy, idealny dla mediów społecznościowych, nie
ma zbyt wielu opcji, zbyt wiele dodatków, jeśli nie obejrzysz ich do
końca, po wyeksportowaniu filmu będziesz miał znak wodny.

•

KineMaster - ma więcej opcji edycji, ale jeśli jest wolny, będzie
miał znak wodny.
Tutorial dla początkujących:
https://www.youtube.com/watch?v=KBUUbkPNgGE&pbjreload=10

•

Power Director - świetny program z wieloma opcjami, ale
niestety, gdy jest wolny, będzie miał znak wodny.
Tutorial dla początkujących:
https://www.youtube.com/watch?v=V4Sd80roEfw&pbjreload=10

Aplikacje mobilne dla IPhone i IPad:
•

KineMaster: dobry do edycji, ale bardzo podstawowy, jeśli chodzi
o korekty kolorów, wersja darmowa posiada znak wodny.
Tutorial dla początkujących:
https://www.youtube.com/watch?v=C4QCY8K1RJI&pbjreload=10

•

Imovie
Tutorial dla początkujących:
https://www.youtube.com/watch?v=a7sjT_BySf8&pbjreload=10

Aplikacje dla systemów Windows, Mac i Linux
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•

Lightworks: darmowy program z podstawową funkcją, istnieje
również wersja płatna, która pozwala na korzystanie z wszystkich
możliwych funkcji. Dobre to jest, że na ich stronie internetowej
znajduje się wiele tutoriali, aby dowiedzieć się, jak łatwo korzystać
z programu.
https://www.lwks.com

•

OpenShot: całkowicie darmowy z wieloma opcjami efektów i
przejść.
https://www.openshot.org/
Tutorial dla początkujących:
https://www.youtube.com/watch?v=l_r12b99TIg&pbjreload=10

•

Shotcut: bardzo dobry program z tutorialami na ich stronie
internetowej
https://shotcut.org

•

Davinci Resolve: jest to profesjonalne oprogramowanie do
edycji, które służy głównie do klasyfikacji kolorów, ale także
pozwala na edycję i tworzenie ruchu. Program ma wymagania
systemowe.
YouTube dostarcza I 1000 tutoriali tego, co można zrobić z
programem.
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
Tutorial dla początkujących:
https://www.youtube.com/watch?v=52vK5mzl1jQ&pbjreload=10

SDLR-2
Tytuł modułu
Temat

Moduł 2: Techniki produkcji audio-wizualnej
Produkcja

Tytuł Zasobów:

Jak nagrać stabilne wideo bez statywu

Po co korzystać
z tego zasobu?

Obecnie mamy swoje urządzenia mobilne zawsze przy sobie, ale nie
zawsze jesteśmy przygotowani do kręcenia wideo. Ten tutorial pomaga
stworzyć dobry stabilny film wideo bez użycia statywu.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Oglądając ten film nauczysz się bardzo użytecznej techniki tworzenia
wysokiej jakości filmów przy użyciu telefonu komórkowego.
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Link do
zasobów:

https://www.youtube.com/watch?v=gzL4VmzXY5o&pbjreload=10

SDLR-3
Tytuł modułu
Temat

Moduł 2: Techniki produkcji audio-wizualnej
Produkcja

Tytuł Zasobów:

Akcesoria filmowe do iPhone'ów i Androidów

Po co korzystać
z tego zasobu?

Aby rozwinąć film w bardziej profesjonalny sposób i osiągnąć
maksymalny potencjał urządzenia mobilnego do nagrywania i
tworzenia filmu, potrzebne są pewne akcesoria. Zasób ten dostarcza
ważnych informacji na temat dostępnych akcesoriów filmowych dla
urządzeń iPhone i Android.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Oglądając ten film zostaniesz poinformowany o najbardziej
powszechnych i użytecznych akcesoriach, które będą używane z
Twoimi urządzeniami przenośnymi, a to zaowocuje zdobyciem
wszelkiej odpowiedniej wiedzy do tworzenia wysokiej jakości filmów,
które wyrażają Ciebie.

Link do
zasobów:

https://www.youtube.com/watch?v=Ycpqv36s0Fg&pbjreload=10

SDLR-4
Tytuł modułu
Temat

Moduł 2: Techniki produkcji audio-wizualnej
Produkcja

Tytuł Zasobów:

Zasada trzech trzecich i zasada 180 stopni

Po co korzystać
z tego zasobu?

Zasób ten zawiera szczegółowe objaśnienia dotyczące podstaw
budowania kompozycji szkieletowej przy użyciu zasady Trzecie.
Reguła 180 stopni umożliwia widzom wizualne połączenie z

niewidocznym ruchem, który dzieje się wokół i za bezpośrednim
przedmiotem.
Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?
Link do
zasobów:

Dowiesz się, jak postępować zgodnie z Regułą Trzech Trzecich i
Regułą 180 stopni oraz tworzyć profesjonalne filmy wideo.

Zasada Trzecich Trzecich
https://www.youtube.com/watch?v=HMjvvltQpmw&pbjreload=10
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Zasada 180 stopni
https://www.youtube.com/watch?v=Bba7raSvvRo&t=63s&pbjreload=10

SDLR-5
Tytuł modułu
Temat

Moduł 2: Techniki produkcji audio-wizualnej
Produkcja

Tytuł Zasobów:

Jak zastrzelić INTERWES - 5 pro TIPS-ów | Cinecom.net

Po co korzystać
z tego zasobu?

Ten zasób daje podstawowe wskazówki, które pomogą Ci rozwijać
filmy z wywiadów w bardziej profesjonalny sposób.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Oglądając ten film, zwiększysz swoje umiejętności w zakresie
przeprowadzania wywiadów wideo.

Link do
zasobów:

https://www.youtube.com/watch?v=VGXON1Pj0C0
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Samokierujące się działanie edukacyjne

Tytuł modułu

Moduł 3: Jak rozwijać i promować ciekawy blog

Tytuł działania

Pisanie mojego bloga

Czas trwania
działalności

90 minut

(w minutach)

Efekty uczenia
się

Cel działalności

Materiały
niezbędne do
prowadzenia
działalności

Instrukcje krok
po kroku

•

Tworzenie wpisów tekstowych na blogach z wykorzystaniem
najlepszych praktyk

•

Edytuj swój blog lub wpis na mikroblogu

•

Zorganizuj i zaplanuj projekt blogowania tekstowego i
mikroblogowania.

•

Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

•

Stosowanie w praktyce kreatywnych technik i procesów tworzenia
bloga tekstowego lub mikrobloga.

•

Stać się mądrym w treści

•

Przyjęcie planowanego i ustrukturyzowanego podejścia do realizacji
projektu dotyczącego blogowania tekstowego i mikroblogowania

Po wykonaniu tej czynności nauczysz się, jak planować, tworzyć i
edytować posty na blogu tekstowym. Wprowadzisz w życie twórcze
techniki i procesy tworzenia dobrego bloga tekstowego.
•

Laptop z edytorami tekstu

•

Dostęp do Internetu

Twoim zadaniem jest napisanie wciągającego wpisu na blogu, który
przyciągnie Twoich czytelników o długości 500-800 stu słów.
Aby zakończyć tę czynność, należy wykonać następujące kroki:
1. Zanim zaczniesz pisać, zastanów się nad swoim tematem (o
czym chcesz pisać). Wybierz temat, który naprawdę Cię interesuje
i często lubisz o nim mówić.
Aby znaleźć swój temat, spróbuj zadać sobie pytanie:
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Co mnie pasjonuje?
W jakim temacie mam wiedzę lub chęć do nauki?
2. Kiedy wybierasz temat, zastanów się nad tematem (Twój
konkretny kąt i obszar ostrości), a następnie nad celem (co
chcesz osiągnąć).
Aby znaleźć temat, zadaj sobie pytanie:
Na czym chcę się skupić?
Czy jest jakiś szczególny sposób, w jaki chcę zaatakować
tę sprawę? Jaki będzie mój "głos" pisarski? (np.
Humorystyczny, sarkastyczny, praktyczny, anegdotyczny,
itp.)
3. Pomysły na burzę mózgów na twój temat. Napisz wszystko, co
przychodzi ci do głowy w związku z tym tematem.
4. Przejrzyjcie te pomysły i zróbcie zarys swojego stanowiska.
Pamiętaj - zarys jest przewodnikiem, a nie niezmienną serią
przykazań. Jeśli coś nie działa, czy jest to zdanie, akapit, czy
nawet cała sekcja, nie wahaj się zrobić cięcia. Nie musisz zawsze
trzymać się swojego zarysu.
5. Napisz swój post na podstawie zarysu i aktywności podczas burzy
mózgów. Jeśli trudno Ci napisać wstęp, możesz napisać go jako
ostatni. Jeśli podajesz jakieś fakty, sprawdź je.
6. Wybierz od jednego do trzech obrazów, które są istotne dla
danego tematu i pośrednio przekazują czytelnikom wiadomość.
Tego typu obrazy pomagają stworzyć emocjonalną więź między
Tobą a czytelnikami Twojego bloga. Możesz pobrać darmowe
zdjęcia z Pixabay, Gratisography, Freestock, lub na przykład
Unsplash.
7. Edytuj swoje stanowisko. Pamiętaj o sprawdzeniu pisowni i
gramatyki, zastąpieniu często powtarzanych słów i usunięciu słów
"kula". Jest to słowo, które bez względu na to, jak starannie by się
nie starało, pisarz po prostu nie może się powstrzymać od
włączenia go do swojej pracy. Należy pamiętać, że tekst powinien
być uporządkowany, a zdania i akapity krótkie. Zanim skończysz,
upewnij się, że przeczytałeś cały post na głos.
8. Gotowy? Gratulacje! Właśnie napisałeś swój pierwszy post na
blogu. Od tego czasu pisanie będzie coraz łatwiejsze z każdym
opublikowanym postem. Możesz go opublikować na swoim
osobistym profilu w mediach społecznościowych i uzyskać opinie
odbiorców.
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Samokierujące się dodatkowe zasoby
SDLR-1
Tytuł modułu
Temat

Moduł 3: Jak rozwijać i promować ciekawy blog
Jak
korzystać
z
najpopularniejszych
kanałów
mediów
społecznościowych, aby doprowadzić tę zawartość do domeny
publicznej?

Tytuł Zasobów:

Jak używać Instagramu do Micro-bloggingu

Po co korzystać
z tego zasobu?

Przydatne wskazówki, takie jak: używanie znaczników lokalizacji i
hashtagów lub komentarzy i interakcji, które są opisane w tym artykule,
pomogą Ci zwiększyć zaangażowanie czytelników.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

W tym artykule znajdziesz przydatne informacje na temat tego, co to
jest mikro-blogowanie, jak zrobić mikro-blog z Instagramem i co zrobić,
aby Twoje posty Instagram angażujące.

Link do
zasobów:

https://www.soulful.mba/blog/how-to-use-instagram-for-micro-blogging

SDLR-2
Tytuł modułu
Temat

Moduł 3: Jak rozwijać i promować ciekawy blog
Pisanie wstępu

Tytuł Zasobów:

5 Łatwe sposoby na napisanie nieodpartego wstępu

Po co korzystać
z tego zasobu?

Zasób ten może pomóc Ci w napisaniu wstępu do Twojego wpisu na
blogu, przedstawiając poszczególne próbki wprowadzające.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

W tym artykule znajdziesz pięć różnych sposobów, jak można otworzyć
post na blogu. Techniki wprowadzające, takie jak cytaty, statystyki,
zabawne fakty, klasyczna narracja, pytanie i ustawienie sceny są tu
szczegółowo opisane wraz z analizą ich skuteczności.

Link do
zasobów:

https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/09/08/how-to-write-anintroduction
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SDLR-3
Tytuł modułu
Temat

Moduł 3: Jak rozwijać i promować ciekawy blog
SEO

Tytuł Zasobów:

Jak nauka SEO może usprawnić pisanie?

Po co korzystać
z tego zasobu?

Czytanie tego artykułu pomoże Ci zrozumieć pojęcie SEO i da Ci
wskazówki, jak sprawić, by Twój blog był przyjazny dla SEO.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Ten artykuł i źródło wideo po prostu wyjaśnić pojęcie SEO i wprowadza
konkretne metody, jak stosować SEO w swoim pisaniu bloga.

Link do
zasobów:

https://www.seerinteractive.com/blog/how-learning-seo-can-improveyour-writing/

SDLR-4
Tytuł modułu
Temat

Moduł 3: Jak rozwijać i promować ciekawy blog
Gdzie na Blogu

Tytuł Zasobów:

Jak stworzyć stronę internetową

Po co korzystać
z tego zasobu?

Instrukcje podane w tym artykule pomogą Ci zbudować i zaprojektować
stronę internetową dla Twojego bloga, nie wiedząc nic o rozwoju sieci,
projektowaniu lub kodowaniu i bez konieczności wydawania pieniędzy.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Zasób ten zapewni szczegółowy i zrozumiały opis sposobu tworzenia
strony internetowej dla Twojego bloga nawet dla zupełnie
początkujących.

Link do
zasobów:

https://websitesetup.org/

SDLR-5
Tytuł modułu
Temat

Moduł 3: Jak rozwijać i promować ciekawy blog
Platformy blogowe typu open-source i strategie rozpowszechniania na
platformach mediów społecznościowych
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Tytuł Zasobów:

Kompletny przewodnik po marketingu w mediach społecznościowych
dla blogerów

Po co korzystać
z tego zasobu?

Ten artykuł pomoże Ci zorientować się w możliwościach promocji
Twojego bloga i wskaże, jak możesz określić najlepszą sieć
społecznościową do promowania swojego bloga.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

W tym artykule znajdziesz taktykę, która pozwoli Ci maksymalnie
wykorzystać Twoje wysiłki, aby sprzedawać swoje wpisy na blogu w
mediach społecznościowych. Są to taktyki, które pomogły zbudować
jedne z największych blogów w Internecie.

Link do
zasobów:

https://www.quicksprout.com/social-media-marketing-for-bloggers/
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Samokierujące się działanie edukacyjne
Tytuł modułu

Moduł 4: Fotografowanie za pomocą smartfonów w środowiskach open
source

Album fotograficzny twojej
społeczności

Tytuł działania

Czas
trwania
działalnoś
ci

180

(w
minutach)
•

Zorganizuj i zaplanuj album fotograficzny w mediach
społecznościowych.

•

Podaj prawidłowe punkty na zdjęciach zebranych w albumie.

Efekty uczenia
•
się

Cel
działalności

Popraw swoje umiejętności cyfrowe, aby robić zdjęcia za pomocą
smartfona i korzystać z mediów społecznościowych.

•

Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

•

Autonomiczne uczenie się z perspektywy pracy społecznej.

Dzięki stworzeniu albumu fotograficznego waszej społeczności możecie
odkryć istnienie wielu amatorskich fotografów mieszkających na waszym
terenie, a dzięki wzmocnieniu pasji mieszkańców, włączając ich zdjęcia
do albumu, możecie zwiększyć konsensus w sprawie projektu Community
Media Centre. Ponadto, będziecie mogli zrozumieć ewolucję techniczną,
którą ta praktyka przeszła na przestrzeni czasu, aktywizując wraz z
wymianą zdjęć narrację lokalnych historii, znaczących postaci i istotnych
wydarzeń, których doświadczyły poprzednie pokolenia.

Będziesz potrzebował:
Materiały
niezbędne do
• Smartphone
prowadzenia
• Notatki blokowe
działalności
•

Formularze wydawnicze

•

Połączenie internetowe
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Aby stworzyć album swojej społeczności i móc go opublikować na
Instrukcje
krok po kroku Facebooku lub w innej wybranej przez siebie społeczności, radzimy
wykonać następujące kroki:

1: zidentyfikuj tematy, które chcesz przekazać swoim zdjęciom, czyli
nadaj temu albumowi tytuł;
2: szukajcie inspiracji u członków waszej społeczności i spróbujcie
zapytać ich, czy mają stare lub znaczące zdjęcia, które wam pokażą i czy
chcą je upublicznić;
3: jeśli ich odpowiedź brzmi "tak", należy podpisać zgodę na ich
publikację, podając również nazwisko właściciela zdjęcia, który wyraża
zgodę na jego upublicznienie, oraz datę/rok wykonania zdjęcia;
4: w tym momencie zdjęcie na papierze musi być odtworzone w formacie
cyfrowym, więc spróbuj sfotografować je za pomocą smartfona (wykonaj
więcej zdjęć, ponieważ jakość będzie nadal niższa niż jakość zdjęcia
bezpośredniego);
5: uzupełnij swój album zdjęciami, które zrobiłeś do 20 zdjęć;
6: połącz się z Facebookiem lub ulubionymi mediami społecznościowymi,
przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia
albumu zdjęć;
7: opublikuj swój album.
Oczywiście masz swobodę wyboru preferowanego portalu
społecznościowego, postępując w ten sam sposób.

SDLR-1 Cyfrowy versus analogowy
Tytuł modułu
Temat

Fotografowanie za pomocą smartfonów w środowiskach open source
Blog - artykuł ze zdjęciami

Tytuł Zasobów:

Cyfrowy kontra Analogiczny: czy możemy stosować te same zasady?

Po co korzystać
z tego zasobu?

W swoim artykule "Back to Basics: 10 Composition Rules in
Photography", zamieszczonym przez Sandrę 07 grudnia 2016 roku,
"Composition rules in photography should always be handy because
the success of your work depends on them". Ale co się zmieni, jeśli
użyjemy aparatów analogowych lub smartfonów, których ludzie na
ogół używają do robienia zdjęć i jak możemy stosować te zasady oraz
jak można je dostosować do naszych urządzeń cyfrowych?

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Ten artykuł jest bardzo krótki i poparty 10 ilustracjami, zawierającymi
wyraźne przykłady każdej reguły. Zastanawiając się nad tymi regułami
kompozycji będziesz bardziej świadomy oczekiwanej jakości "dobrego
obrazu". W szczególności, uczący się będą;
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Link do
zasobów:

•

Poznaj podstawowe zasady fotografii (analogowej i cyfrowej),
podstawowe pojęcia fotografii cyfrowej, różne rodzaje fotografii i ich
niuanse.

•

Zrozumieć jakość i grę świateł oraz nauczyć się zasady tercji,
rozpoznawać problemy w obrazie i wiedzieć, co sprawia, że zdjęcie
jest dobre technicznie.

•

Określenie wymagań technicznych dla produkcji zdjęć przy użyciu
przenośnych urządzeń cyfrowych.

https://blog.depositphotos.com/back-to-basics-10-composition-rulesin-photography.html

SDLR-2 Co to jest lustrzanka cyfrowa?
Tytuł modułu
Temat

Fotografowanie za pomocą smartfonów w środowiskach open source
Artykuł na komercyjnej stronie internetowej

Tytuł Zasobów:

Czym dokładnie jest lustrzanka cyfrowa?

Po co korzystać
z tego zasobu?

Kamery cyfrowe lustrzanki są standardowym, zdecydowanie
najbardziej popularnym wyborem kamer. Są one uniwersalne i oferują
profesjonalne zdjęcia o wysokiej jakości obrazu. Mogą one również
współpracować z wieloma wymiennymi obiektywami lub rodzajami
obiektywów. Czym dokładnie jest więc lustrzanka cyfrowa?
DSLR jest skrótem od Digital Single Lens Reflex:
•
•

•

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Cyfrowy oznacza, że aparat nie pracuje z filmem światłoczułym.
Zamiast tego znajduje się w nim stały, cyfrowy czujnik.
Pojedynczy obiektyw oznacza, że aparat używa tego samego
obiektywu do kadrowania, ustawiania ostrości i wykonywania
zdjęcia. Różni się on od dalmierza i konstrukcji z podwójnym
obiektywem-refleksem. W przypadku tych typów, nie widać widoku
z obiektywu, który będzie robił zdjęcie. Pozostawia to potrzebę
polegania na innych metodach ustawiania ujęcia.
Refleks odnosi się do systemu, w którym lustro rozdziela lub kieruje
przychodzące światło w kierunku wizjera optycznego. Pozwala to
zobaczyć dokładny, optyczny widok sceny. Lustro to może być stałe
i półprzezroczyste (w aparatach typu SLT) lub może być odwrócone
podczas ekspozycji (w lustrzankach i DSLR).

Czytając ten artykuł napisany przez Expert Photography © 2011-2019
(All Rights Reserved) możesz pogłębić swoją wiedzę techniczną na
temat konkretnego słownika w świecie fotografii.
Konkretnie, uczący się będą;
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Link do
zasobów:

•

Poznaj podstawowe zasady fotografii (analogowej i cyfrowej),
podstawowe pojęcia fotografii cyfrowej, różne rodzaje fotografii i ich
niuanse.

•

Zrozumieć jakość i grę świateł oraz nauczyć się zasady tercji,
rozpoznawać problemy w obrazie i wiedzieć, co sprawia, że zdjęcie
jest dobre technicznie.

•

Określenie wymagań technicznych dla produkcji zdjęć przy użyciu
przenośnych urządzeń cyfrowych.

https://expertphotography.com/what-does-dslr-stand-for/

SDLR-3 Najczęstsze błędy popełniane przez nowych fotografów
Tytuł modułu
Temat

Fotografowanie za pomocą smartfonów w środowiskach open source
Artykuł Jamesa Mahera o częstych błędach popełnianych przez
nowych fotografów

Tytuł Zasobów:

10 Częste błędy popełniane przez nowych fotografów

Po co korzystać
z tego zasobu?

Z biegiem czasu autor zaczął zauważać, że większość widzianych
przez niego błędów pochodzi z tej samej niewielkiej grupy błędów, które
są stale powtarzane, szczególnie przez mniej doświadczonych
fotografów.
Sugeruje on, aby pamiętać, że wszystkie te powszechne błędy mogą
być również korzystne, gdy są wykonywane dobrze i celowo!
A jakie są najczęstsze błędy techniczne?
1. Kolory są zbyt mocne lub nierealistyczne
2. Strzały nie są wystarczająco ostre
3. Skład jest wyłączony
4. Niewystarczająco blisko
5. Kontrast, ekspozycja, poziomy czerni i bieli są wyłączone
6. Ciężki HDR (High Dynamic Range)
7. Nie ma tematu
8. Fotografie nie są wystarczająco spójne
9. Zbyt wiele zdjęć z podróży, a za mało w pobliżu domu
10. Zbyt wiele zdjęć
Po przeczytaniu tego artykułu możesz wybrać spośród swoich zdjęć te
najlepsze
do
zamieszczenia
na
ulubionych
portalach
społecznościowych.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

W tym artykule James Maher, wraz z kilkoma krótkimi wyjaśnieniami,
podaje również przykłady tych typowych błędów popełnianych przez
początkujących. Jego sugestie mogą być bardzo przydatne w
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planowaniu i tworzeniu opowieści za pomocą zdjęć i wskazówek
dotyczących dobrego komponowania.
Z drugiej strony, przeglądając swoje zdjęcia do wyboru, będziesz
ćwiczyć swoje krytyczne myślenie, rozumiejąc czy popełniłeś (lub nie)
te same błędy opisane przez autora tego artykułu.
Ostatni krok, wraz z wgraniem na Instagram, pomoże Ci lepiej poznać
te media społecznościowe, przeznaczone głównie do dzielenia się
zdjęciami, a publikacja na stronie Wires-Crossed na Facebooku będzie
okazją do zapoznania się z reakcjami społeczeństwa i podzielenia się
pomysłami z LMT innych krajów partnerskich na Interaktywnym Portalu
Internetowym.
Konkretnie, uczący się będą;

Link do
zasobów:

•

Określenie wymagań technicznych dla produkcji zdjęć przy użyciu
przenośnych urządzeń cyfrowych.

•

Zorganizuj i zaplanuj projekt fotograficzny, wykonując zdjęcia w
różnych scenariuszach, tworząc historie za pomocą zdjęć i
stosując się do wskazówek dotyczących dobrego komponowania.

•

Zrób zdjęcia i edytuj je za pomocą przenośnych urządzeń
cyfrowych.

https://digital-photography-school.com/10-common-mistakes-madeby-new-photographers/

SDLR-4 Podstawy manipulowania zdjęciami i podróbki wirusowe
Tytuł modułu
Temat

Fotografowanie za pomocą smartfonów w środowiskach open source
Pierwszy artykuł dotyczy głównych narzędzi internetowych służących
do ulepszania zdjęć, organizowania ich i udostępniania.
Drugi blog to ładna kolekcja fałszywych zdjęć wirusowych.

Tytuł Zasobów:

Podstawy manipulacji zdjęciami i 30 fałszywych zdjęć wirusowych
Ludzie wierzyli, że są prawdziwe.

Po co korzystać
z tego zasobu?

Zanim zaczniesz rozważać oprogramowanie, musisz przemyśleć, co
chcesz zrobić. Najprostszym zadaniem związanym z manipulacją
zdjęciami jest ich wymiarowanie. W świecie cyfrowym, każde zdjęcie
ma zasadniczo trzy różne rozmiary:
▪

Rozmiar obrazu to fizyczne wymiary obrazu, mierzone w calach
lub pikselach. Zbyt duży, a to będzie zrzucić wygląd i przepływ
strony internetowej lub biuletynu e-mail.

▪

Rozdzielczość odnosi się do liczby punktów, lub pikseli, w
liniowym calu obrazu, mierzonej w punktach na cal (DPI). Sieć może
wyświetlać obrazy tylko w rozdzielczości 72 DPI lub niższej. W
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przypadku druku, obrazy powinny mieć co najmniej 200 DPI.
Większość drukarek, zwłaszcza atramentowych i niektóre drukarki
laserowe, nie będą drukować w rozdzielczości wyższej niż 300 DPI.
▪

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Rozmiar pliku to ilość bajtów, jaką zdjęcie zajmuje na dysku
twardym, mierzona w kilobajtach (KB) lub megabajtach (MB).
Rozmiar pliku jest zależny od rozmiaru i rozdzielczości obrazu, a
także od formatu pliku. Mniejsze rozmiary plików szybciej ładują się
na stronach internetowych, które często wykorzystują wiele
obrazów, które szybko sumują się do dużych plików. Ogólną zasadą
jest, że poniżej 100KB jest w porządku dla zdjęć internetowych, a
poniżej 50KB jest idealne.

Pierwszy artykuł, autorstwa TechSoup Global, zawiera wiele sugestii,
zarówno dla początkujących jak i profesjonalistów, na głównych
platformach internetowych przeznaczonych do edycji i manipulowania
zdjęciami, darmowych i płatnych.
Podczas gdy na drugim blogu, autorstwa Rugile, BoredPanda Staff,
możesz mieć przegląd, jak można manipulować zdjęciami do produkcji
fałszywych wiadomości.
Za pośrednictwem tego zasobu uczący się będą;

Link do
zasobów:

•

Badaj i używaj oprogramowania open-source do edycji zdjęć.

•

Efektywnie udostępniaj wyprodukowane obrazy na platformach
cyfrowych.

•

Wykorzystaj wiedzę teoretyczną w praktyce poprzez projekt
fotograficzny.

•

Przyjęcie planowanego i usystematyzowanego podejścia do
realizacji projektu fotograficznego.

•

Oceniać różnice pomiędzy oprogramowaniem open-source a
oprogramowaniem własnościowym.

•

Pracuj w sposób pewny siebie z mediami produkcji obrazu.

•

Doceniaj tworzenie obrazów przy użyciu oprogramowania opensource.

•

Doskonalić know-how do współpracy i być otwartym.

•

Bądź otwarty na pracę w kreatywnym zespole.

•

Przyjmij krytyczne podejście do potencjalnych "fałszywych
obrazów".

•

Uczyć się na autonomicznych zasadach.
1. https://www.connectingup.org/learn/articles/few-good-photomanipulation-tools
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2. https://www.boredpanda.com/fake-news-photos-viralphotoshop/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_
campaign=organic

SDLR-5 Fotografowanie, edycja i udostępnianie zdjęć
Tytuł modułu

Fotografowanie za pomocą smartfonów w środowiskach open source

Temat

Ten artykuł, autorstwa Anny Robeson, zawiera wiele sugestii,
zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów, na głównych
platformach internetowych przeznaczonych do edycji i manipulowania
zdjęciami, darmowych i płatnych.

Tytuł Zasobów:

Top 20 aplikacji dla systemu Android do robienia zdjęć, edycji i
udostępniania zdjęć

Po co korzystać
z tego zasobu?

Istnieją setki aplikacji poświęconych samej fotografii, więc jak wybrać
tę idealną? Upewnij się, że uchwycisz, zmontujesz, udostępnisz i
zachowasz najważniejsze momenty swojego życia, korzystając z jednej
z 20 poniższych aplikacji do fotografowania, edycji i udostępniania
zdjęć. Podzieliliśmy je na kategorie dla Ciebie, więc czytaj dalej;

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

•

Najlepsze aplikacje do edycji

•

Najlepsze aplikacje fotograficzne

•

Najlepsze aplikacje do udostępniania

•

Najlepsze profesjonalne aplikacje

Zasób ten pomoże podsumować niektóre z aplikacji, używanych przez
początkujących i profesjonalistów do przechwytywania, edycji,
udostępniania i przechowywania zdjęć.
Za pośrednictwem tego zasobu uczący się będą;
•

Badaj i używaj oprogramowania open-source do edycji zdjęć.

•

Efektywnie udostępniaj wyprodukowane obrazy na platformach
cyfrowych.

•

Wykorzystaj wiedzę teoretyczną w praktyce poprzez projekt
fotograficzny.

•

Przyjęcie planowanego i usystematyzowanego podejścia do
realizacji projektu fotograficznego.

•

Oceniać różnice pomiędzy oprogramowaniem open-source a
oprogramowaniem własnościowym.

•

Pracuj w sposób pewny siebie z mediami produkcji obrazu.
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Link do
zasobów:

•

Doceniaj tworzenie obrazów przy użyciu oprogramowania opensource.

•

Doskonalić know-how do współpracy i być otwartym.

•

Bądź otwarty na pracę w kreatywnym zespole.

•

Przyjmij krytyczne podejście do potencjalnych "fałszywych
obrazów".

•

Uczyć się na autonomicznych zasadach.

https://www.lifehack.org/articles/technology/top-20-android-apps-forphoto-shooting-editing-and-sharing.html

Samokierujące się działanie edukacyjne
Tytuł modułu

Tytuł działania

Efekty uczenia
się

Moduł 5: Audio: Jak rozwijać i promować podcast

Rejestracja segmentu
podcastów

•

Czas trwania
działalności
60

(w
minutach)

Przyjęcie planowanego i zorganizowanego podejścia do realizacji
projektu dźwiękowego

Cel działalności Ćwicz pracę z mikrofonem i nagrywanie segmentu podcastów.
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Materiały
niezbędne do
prowadzenia
działalności

Instrukcje krok
po kroku

•

Workbook

•

Materiały notarialne

•

Mikrofon lub rejestrator

•

Komputer

•

Oprogramowanie do edycji dźwięku (np. Audacity)

•

Wybierz jeden z segmentów opisanych w działaniu nr 9 i spróbuj
uzyskać co najmniej trzy minuty nagrania dla tego segmentu.

•

Zaplanuj i napisz swój scenariusz lub pytania do rozmówcy (możesz
ponownie wykorzystać i zaadaptować materiał, który stworzyłeś
podczas ćwiczenia nr 5, 7 i/lub 9).

•

Przeczytaj instrukcję pracy z mikrofonem opisaną w SDLR-5.

•

Wybierz sprzęt do nagrywania dźwięku, którego będziesz używał
(patrz: Workbook lub SDLR-1).

•

Nagrywaj swoje wideo w cichym miejscu, z mniejszą ilością hałasu
z otoczenia.

•

Sprawdź, czy Twoje pliki dźwiękowe są dobrej jakości i zapisane.

•

Przenieś pliki na komputer i użyj wybranego programu do edycji
dźwięku, aby w razie potrzeby edytować nagranie (np. wycinać
pauzy lub błędy).

Samokierujące się dodatkowe zasoby
SDLR-1
Tytuł modułu
Temat

Moduł 5: Audio: Jak rozwijać i promować podcast
Dowiedz się, jak uruchomić podcast

Tytuł Zasobów:

Podcasting uproszczony

Po co korzystać
z tego zasobu?

Podcasting Simplified to seria podcastów produkowanych przez Ross'a
Winn'a, eksperta od marketingu cyfrowego, który od 2014 roku pomaga
ludziom wprowadzać i rozwijać podcasty.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Nauczysz się jak tworzyć podcasty, ale dowiesz się również o sprzęcie
do podcastów, SEO, marketingu, reklamie online i biznesie podcastów.
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Link do
zasobów:

https://tunein.com/podcasts/Business--EconomicsPodcasts/Podcasting-Simplified-p1091927/?topicid=136062551

SDLR-2
Tytuł modułu
Temat

Moduł 5: Audio: Jak rozwijać i promować podcast
Przewodniki podcastingowe

Tytuł Zasobów:

Podcast Insights

Po co korzystać
z tego zasobu?

Podcast Insights może pomóc Ci zacząć, rozwijać się i zarabiać na
podcaście.
Może on również pomóc w jak najszybszym wyborze odpowiedniego
sprzętu audio, aby można było rozpocząć tworzenie treści.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Kompleksowy katalog przewodników i zasobów do podcastów dowiesz się, jak wyposażyć i unowocześnić swoje studio podcastowe,
wybierzesz platformę hostingową dla podcastów, znajdziesz najnowsze
katalogi podcastów, jak rozwijać podcast z własną stroną internetową,
blogiem i listą mailową.
Zawiera również recenzje i przewodniki na temat włączania treści
wideo, zielonych ekranów, muzyki i pełnych ustawień studyjnych do
podcastów.

Link do
zasobów:

https://www.podcastinsights.com

SDLR-3
Tytuł modułu
Temat

Moduł 5: Audio: Jak rozwijać i promować podcast
Etapy planowania podcastu

Tytuł Zasobów:

The Podcast Cheat Sheet

Po co korzystać
z tego zasobu?

Ten arkusz oszuszukiwania podcastów ma na celu pomóc Ci przejść
przez kroki niezbędne do tego, aby Twój podcast pojawił się i działał od
podstaw.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Zawiera on informacje o korzyściach płynących z rozpoczęcia
podcastu, jak również praktyczne ćwiczenia, które pomogą Ci
zdefiniować Twój show i treść, o której będziesz pisał podcast.

92

Wires - Crossed
Developing Community Media to Mitigate
the Impact of Fake News

Link do
zasobów:

https://www.mojoweb.com/wordpress/wpcontent/uploads/2018/05/podcast-cheat-sheet.pdf

SDLR-4
Tytuł modułu
Temat

Moduł 5: Audio: Jak rozwijać i promować podcast
Hosting i wydawanie podcastów

Tytuł Zasobów:

Jak (i gdzie) zorganizować i opublikować swój podcast

Po co korzystać
z tego zasobu?

Jest to kompleksowa, prosta i bezpośrednia
hostingowych i wydawniczych podcastów.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Szczegółowe informacje (za, przeciw, podstawowe informacje) na
temat opcji hostingu i publikowania podcastów, które pomogą Ci wybrać
odpowiednią platformę dla Twojego podcastu.

Link do
zasobów:

lista

platform

https://convertkit.com/podcast-hosting

SDLR-5
Tytuł modułu
Temat

Moduł 5: Audio: Jak rozwijać i promować podcast
Podcastowe platformy wydawnicze

Tytuł Zasobów:

Studencka Sieć Młodzieżowa (SYN) Podręcznik dla stażystów
Podcasting Trainee Manual

Po co korzystać
z tego zasobu?

Prosty przewodnik dotyczący etapów produkcji podcastów,
zawierający ćwiczenia praktyczne, linki do zasobów i wyjaśnienia
techniczne.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Przewodnik jak nagrać podcast audio z mikrofonem, wywiad
podcastowy, typy plików audio i kroki planowania podcastów.

Link do
zasobów:

http://syn.org.au/app/uploads/pdf/Podcasting%20Learners%20Guide.
pdf
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Samokierujące się działanie edukacyjne
Tytuł modułu

Tytuł działania

Moduł 6: Grafika wizualna

Zamień swoje miasto w
infografię

Czas
trwania
działalnoś
180
ci
(w
minutach)
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•

Zorganizowanie i zaplanowanie wizualnego projektu graficznego

•

Opracowanie dobrych praktyk w zakresie gromadzenia i kondensacji
danych do projektów wizualnych

•

Rozwiń wgląd w szeroki wachlarz możliwości projektowych podczas
tworzenia infograficznego

•

Zastosuj krytyczną myśl przy rozważaniu docelowej grupy odbiorców
projektu.

Efekty uczenia
•
się

Cel
działalności

Wykazanie się cyfrowymi umiejętnościami w zakresie tworzenia grafiki
wizualnej

•

Wykazanie się umiejętnościami artystycznymi w zakresie tworzenia
grafiki wizualnej

•

Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce

•

Ucz się na autonomicznych zasadach

•

Naucz się rozwijać kreatywność w środowisku odległym

Wykonując tę czynność, będziesz w stanie wdrożyć wszystkie procesy
przygotowawcze i najlepsze praktyki projektowania do produkcji
infogramów.
Dzięki przygotowaniom i badaniom stworzysz także silniejszy związek z
lokalną społecznością i w ten sposób stworzysz nowe sposoby
kontekstualizacji informacji, którymi chcesz podzielić się ze swoją
społecznością.

Materiały
niezbędne do
prowadzenia
działalności

Będziesz potrzebował:

Instrukcje
krok po kroku

Tworzysz infografikę o swojej lokalnej społeczności.
•

•

Laptop

•

Dostęp do Internetu

Krok 1 - Burza mózgów.
Zacznij od myślenia o rzeczach, które czynią Twoje miasto
wyjątkowym. Możesz myśleć w kategoriach historii, demografii,
charakteru, geografii, dzikiej przyrody lub osób publicznych.
Wymień tyle różnych elementów, ile możesz sobie wyobrazić. Kiedy
skończysz, zacznij sortować te elementy na kategorie. Pomyśl sobie,
czy te elementy są w jakiś sposób powiązane?
Zdecyduj, do której kategorii chcesz to zrobić. To jest teraz temat
twojej infografii.
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Krok 2 - Badania.
Zbierz statystyki, fakty i wszelkie dostępne dane związane z Twoim
tematem.
Spróbuj połączyć te informacje razem. Jest mało prawdopodobne,
abyś zawarł w nich wszystko, celem jest tu spójna narracja.
Czasami warto wziąć zebrane informacje i zapisać je w krótkim
akapicie, jak historię. Pomoże ci to znaleźć przepływ danych, którymi
chcesz się podzielić.

Krok 3 - Ustalenie celu.
Teraz, gdy zdecydowałeś się na ogólne informacje, którymi chcesz się
podzielić. Zdecyduj dokładnie, jakie dane chcesz przekazać. Zamień
swój akapit na punkty kuliste.

Krok 4 - Weź pod uwagę twoją publiczność.
Z kim dzielisz się swoją infografią? Weź pod uwagę twoją lokalną
społeczność. Zwróć uwagę na istotne schematy kolorystyczne, które
uważasz za odpowiednie, zdecyduj, jak chcesz, aby ludzie czuli się,
gdy zobaczą Twoją infografikę. W jednym lub dwóch słowach
podsumuj wpływ, jaki zamierzasz wywrzeć, zapisz to i wspominaj o
tym regularnie w trakcie całego procesu. Pomoże Ci to w podjęciu
decyzji i doprowadzi do bardziej spójnego ogólnego projektu.

Krok 5 - Teraz, gdy masz już jasne wyobrażenie o tym, kto jest twoją
publicznością, zdecyduj, jak najlepiej do niej dotrzeć. Na jakiej
platformie będziecie publikować swoją infografikę? Jeśli masz na
myśli szczególnie jedną z nich, zdecydowanie zaleca się, abyś
przeszukał jakie są ich zalecane wymiary.

Etap 6 - Opracowanie zarysu
Teraz musisz zdecydować o formacie. Spójrz na swoje punkty kulowe
i zwizualizuj wzór.
Może to będzie linia czasu albo mapa?
Może użyjesz obrazu reprezentującego Twoją społeczność?
Co chcesz mieć wizualnie przedstawione w swojej infografii?
Mniej więcej naszkicuj to na papierze. To może zająć więcej niż jedną
próbę, ale to jest w porządku! To wszystko jest częścią procesu
projektowania
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Krok 7 - Zaloguj się do wybranej przez siebie platformy open source i
rozpocznij projektowanie graficzne.
W całym procesie projektowania należy wziąć pod uwagę
podstawowe zasady projektowania
•

Jaki jest twój użytek z przestrzeni?

•

Czy jest równowaga?

•

Czy rozważałeś bliskość?

•

Czy ćwiczyłeś wyrównywanie?

Krok 8 - Pobierz i zapisz ukończony projekt na swoim komputerze.

Krok 9 - Opublikuj swoją infografikę online, używając hashtagu:
#wirescrossed

Krok 10 - Zapytaj swoich przyjaciół i rodzinę o opinie na temat
swojego projektu

Krok 11 - Ciesz się satysfakcją z ukończenia swojego pierwszego
projektu graficznego!

Samokierujące się dodatkowe zasoby
SDLR-1
Tytuł modułu

Moduł 6: Grafika wizualna

Temat

Produkcja

Tytuł Zasobów:

Więcej informacji na temat platform Open Source do tworzenia
projektów

Po co korzystać
z tego zasobu?

Zasób ten zawiera informacje o dostępnych platformach
internetowych typu open source oraz o zaletach i wadach każdej z
nich. Wiele z tych platform ma dodatkowy dostęp, za który trzeba
zapłacić, ale wszystkie mają podstawowe pojemności o wysokiej
wartości funkcji, które są oferowane bezpłatnie.
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Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Poznając różne dostępne platformy internetowe, będziesz miał okazję
dowiedzieć się, która z nich jest najlepszą opcją edycji open source
dla Ciebie.

Link do
zasobów:

Platforma do projektowania open source.
1. Canva
Canva jest platformą graficzną, która pozwala użytkownikom
na tworzenie grafiki w mediach społecznościowych,
prezentacji, plakatów i innych treści wizualnych, takich jak
infografiki. Jest ona dostępna w sieci i na urządzeniach
mobilnych i integruje miliony obrazów, czcionek, szablonów i
ilustracji.
Tutorial: Canva Poster Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=dCv1oMXk-XM&t=44s
Recenzja: Canva Review:
https://www.youtube.com/watch?v=LpSA4k7DEys

2. Wenngage
Venngage jest łatwą w użyciu stroną internetową, na której
można tworzyć stylowe treści dla stron internetowych,
prezentacji, reklam, wykorzystania mediów społecznościowych
i wielu innych. Istnieją szablony dla szerokiego zakresu
projektów, w tym infografik, raportów, plakatów, promocji i
obrazów w mediach społecznościowych.
Tutorial: Jak stworzyć infografikę na Venngage

https://www.youtube.com/watch?v=jb1kY64ywBk
Recenzja: Free Infographic Maker Review Venngage

https://www.youtube.com/watch?v=lemhkKXNONE

3. Piktochart
Piktochart jest internetową aplikacją infograficzną, która
pozwala użytkownikom bez intensywnego doświadczenia jako
graficy na łatwe tworzenie infografii i wizualizacji przy użyciu
szablonów tematycznych.
Tutorial: Piktochart Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=jTRxyxDVHuw
Recenzja: Recenzja Piktochart

https://www.youtube.com/watch?v=e3v0t2gbaxE
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SDLR-2
Tytuł modułu

Moduł 6: Grafika wizualna

Temat

Podstawy projektowania graficznego

Tytuł Zasobów:

Początek projektowania graficznego: Podstawy

Po co korzystać
z tego zasobu?

Zasób ten pomoże Ci dowiedzieć się więcej na temat podstaw
projektowania i odkryć nowe techniki, dzięki którym Twoje projekty
będą wyglądać profesjonalnie.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

W tym filmie zapoznasz się z podstawami projektowania graficznego.
Zdobędziesz wgląd do nich:

Link do
zasobów:

https://www.youtube.com/watch?v=YqQx75OPRa0&t=238s

•
•
•
•
•
•

Linia
Kształt
Formularz
Tekstura
Bilans
Zasada trzech trzecich

SDLR-3
Tytuł modułu

Moduł 6: Grafika wizualna

Temat

Typografia

Tytuł Zasobów:

Początek projektowania graficznego: Typografia:

Po co korzystać
z tego zasobu?

W Internecie dostępnych jest nieskończona liczba typografii. Ważne
jest, aby rozpoznać zalety i wady różnych czcionek i być w stanie
określić, co najlepiej pasuje do Twojego projektu.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

W tym filmie zapoznasz się z podstawami pracy z typografią. Ten film
daje wgląd w szczegóły:
•
•
•

Link do
zasobów:

Używanie i łączenie różnych czcionek w celu wyróżnienia
elementów graficznych
Których czcionek należy unikać
Inne ważne terminy, takie jak hierarchia, prowadzenie,
śledzenie i kerning.

https://www.youtube.com/watch?v=sByzHoiYFX0
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SDLR-4
Tytuł modułu

Moduł 6: Grafika wizualna

Temat

Układ i skład

Tytuł Zasobów:

Początek projektowania graficznego: Układ i kompozycja

Po co korzystać
z tego zasobu?

Układ i kompozycja są integralną częścią sukcesu każdego projektu.
Większa świadomość obu tych aspektów pomoże wyostrzyć oko do
projektowania.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Ten film przedstawia podstawy układu i kompozycji w projektowaniu
graficznym. Uzyskasz wgląd w podstawowe zasady układu i
kompozycji, które obejmują:

Link do
zasobów:

•

Bliskość

•

Biała przestrzeń

•

Wyrównanie

•

Kontrast

•

Powtórzenie

https://www.youtube.com/watch?v=a5KYlHNKQB8

SDLR-5
Tytuł modułu

Moduł 6: Grafika wizualna

Temat

Zdjęcia

Tytuł Zasobów:

Początek projektowania graficznego: Obrazy

Po co korzystać
z tego zasobu?

Obrazy są często pierwszą rzeczą, którą widzowie zobaczą w Twoim
projekcie. Wybór właściwego jest niezbędny, aby uzyskać dobrą
trakcję dla Twojego projektu.

Co dostaniesz
za korzystanie z
tego zasobu?

Oglądając ten film, poznasz podstawy wykorzystania obrazów w
swojej grafice wizualnej. Ten film zapewnia wgląd i informacje na
temat:
•
•

Link do
zasobów:

Znalezienie dobrej jakości zdjęć magazynowych
Edycja obrazów za pomocą kadrowania, zmiany rozmiaru i
innych ustawień.

https://www.youtube.com/watch?v=MELKuexR3sQ
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