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Wstęp
Świadome, aktywne, a często też krytyczne uczestniczenie w życiu kulturalnym 
społeczeństwa jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania i rozwoju każdego 
człowieka. Edukacja kulturowa jest procesem przygotowującym do: samodziel-
nego rozumienia sensu zjawisk kulturowych, kształtowania postaw aktywnych, 
samodzielnych i kreatywnych w ich odbiorze oraz umieszczania tych zjawisk 
w szerszym kontekście historycznym, kulturowym czy społecznym.
W realizacji tego procesu niezwykle ważna jest rola edukatora kulturowego. 
Często łączy on funkcje pedagoga i badacza kultury, posługującego się na-
rzędziami pobudzającymi sfery emocjonalną i intelektualną do pogłębionej 
interpretacji kulturowej.
Na etapie przygotowania niniejszego opracowania przeprowadzono międzyna-
rodowe badanie potrzeb szkoleniowych edukatorów kulturowych. Analiza kwe-
stionariuszy ich samooceny wykazała, że znaczna liczba respondentów uznała 
swoje kompetencje w zakresie wykonywanego zawodu za niewystarczające 
oraz wyraziła chęć i potrzebę ich podniesienia. Analiza wskazuje również, że 
osobom dorosłym brakuje kompetencji z zakresu ICT (technologii informacyj-
no-komunikacyjnej). Z tego powodu konieczne stało się stworzenie aktualne-
go nowoczesnego programu kształcenia edukatorów kulturowych pracujących 
z osobami dorosłymi, który zapewni podniesienie ich umiejętności, a także le-
piej przygotuje do współczesnych europejskich realiów kulturowych.
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Praktyczne zastosowanie narzędzi i scenariuszy  
zajęć w pracy z edukatorami kulturowymi:

 1.  Sztuka w mieście – warsztaty z użyciem  
rozszerzonej rzeczywistości (Agata Sztorc)

 2.  Kod miasta – warsztaty  
z wykorzystaniem kodów QR   
(Daria Jaranowska, Beata Jaranowska,  
Jan Leye, Arndt Selders )

 3.  Obraz miasta – warsztaty video  
(Daria Jaranowska, Beata Jaranowska,  
Jan Leye, Arndt Selders)

 4.  Dźwięki miasta – warsztaty  
nagrywania audioopowieści  
(Daria Jaranowska, Beata Jaranowska, 
 Jan Leye, Arndt Selders)

 5.  Smak miasta – warsztaty fotografii kulinarnej  
(Daria Jaranowska, Beata Jaranowska,  
Jan Leye, Arndt Selders)

 6.  Poznaj Malagę – zwiedzanie miasta  
z mobilną aplikacją  
(Ana Belén Domínguez )

 7.  Szlak Kobiet w Maladze  
(Ana Belén Domínguez )

 8.  Odkryj Lublin – przykładowe ćwiczenia  
dla edukatorów kulturowych  
(Piotr Franaszek)
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Edukacja kulturowa jest jednym z ogniw działań dydaktyczno-wychowaw-
czych, które mają przygotować do czynnego uczestnictwa w kulturze i życiu 
społecznym. Ten aspekt kształcenia został uwzględniony w Europejskich Ra-
mach Odniesienia zawierających osiem kompetencji kluczowych, których każ-
dy człowiek potrzebuje do samorealizacji, rozwoju osobistego, podejmowania 
aktywności obywatelskiej oraz integracji społecznej.

Warunkiem świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeń-
stwa jest nabycie kompetencji kulturowych, które, niestety, nie są kształco-
ne w sposób zadowalający. Jest to widoczne w przestrzeni społecznej – wiele 
osób przyjmuje bierną postawę wobec zjawisk kultury, nie potrafi formułować 
własnych sądów, manifestuje wręcz obojętność wobec wydarzeń kulturalnych 
i artystycznych. Ma to negatywne skutki w wymiarze społecznym i jednost-
kowym. Wychowanie świadomego i kompetentnego odbiorcy przekazów 
kulturowych ma bowiem znaczenie społeczne. W wymiarze jednostkowym 
natomiast osobisty kontakt z wytworami kultury ma wpływ na jakość życia 
człowieka, na zaspokajanie specyficznych potrzeb emocjonalnych.

Definiowanie i analiza obszarów edukacji kulturowej

Dla właściwego zanalizowania procesu edukacji kulturowej konieczne jest 
określenie, do jakiego zakresu pojęcia kultury będziemy się odnosić. Termin 
„kultura” jest bowiem wieloznaczny i w różny sposób definiowany. Problemy 
kultury rozpatrywane są z punktu widzenia różnych obszarów nauki – historii, 
filozofii, socjologii, psychologii, teorii sztuki. Każda z tych dziedzin nauki może 
nieco odmiennie traktować zjawiska kultury ze względu na przedmiot swoich 
badań. Dla naszych rozważań właściwe jest podejście z perspektywy antropo-
logii kultury, która terminem „kultura” określa całość dokonań człowieka w za-
kresie dorobku duchowego i materialnego. Według definicji antropologicznych 
kultura obejmuje ludzkie zachowania oparte na społecznie tworzonych i prze-
kazywanych wzorach oraz wytwory tych zachowań. Ta zdolność tworzenia kul-
tury jest cechą, która odróżnia człowieka od innych organizmów żyjących na 
Ziemi. Wytwory kultury nie mają bezpośredniego związku z biologicznymi po-
trzebami człowieka – w tym sensie nie przynależą do świata natury. Jednocze-
śnie to właśnie w naturze człowieka jest zapisana potrzeba tworzenia kultury. 
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To stała cecha charakteryzująca człowieka. (Filipiak M., 2009). Edukacja kultu-
rowa ma pomóc zrozumieć, jak i dlaczego człowiek przekształca rzeczywistość 
oraz tworzy jej nowe elementy.

Edukacja kulturowa przekazuje wiedzę na temat zjawisk, które można wyod-
rębnić jako następujące obszary:

1. Historia (kluczowe dla danej społeczności wydarzenia, daty, fakty).
2. Krajobraz kulturowy (najważniejsze elementy dziedzictwa materialnego: ar-
chitektura, dzieła malarskie, rzeźbiarskie, pomniki, zabytkowe i współczesne 
obiekty przemysłowe itd.).
3. Ludzie (osoby, które wniosły istotne wartości dla rozwoju społeczności – ar-
tyści, reformatorzy, naukowcy, społecznicy itd.).
4. Społeczności (grupy etniczne, zawodowe, klasowe, religijne – charaktery-
styka kryteriów wyodrębniania danej społeczności, analiza specyfiki życia oby-
czajowego, kondycji społecznej, materialnej poszczególnych grup, liczebność 
w poszczególnych okresach historycznych itd.).
5. Wydarzenia (znaczące, cykliczne wydarzenia, które mają charakter integru-
jący społeczność, mające wpływ na ożywienie życia kulturalnego).
6. Instytucje kultury (wiedza o rodzajach instytucji kultury, formach działalno-
ści, obszarów oddziaływania).
7. Styl życia (charakterystyczne dla danych czasów i grup społecznych formy życia 
obyczajowego, towarzyskiego, rytuałów, obrzędów, spędzania czasu wolnego itd.). 

Uwarunkowania procesu rozwijania kompetencji kulturowych

Edukacja kulturowa, podobnie jak każdy proces dydaktyczny, składa się z trzech 
podstawowych ogniw:
•  przekazywania wiedzy,
•  kształcenia umiejętności posługiwania się tą wiedzą,
•  kształcenia sfery motywacyjno-wolicjonalnej. 

Ogniwa te korespondują ze sformułowaną w naukach psychologicznych orga-
nizacją struktury osobowości. Według psychologów osobowość opiera się na 
zindywidualizowanej organizacji następujących elementów:
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•  ogólnych i trwałych schematów poznawczych (związanych z wiedzą o świe-
cie i postrzeganiem własnej osoby),
• ogólnych i trwałych schematów czynnościowo-operacyjnych, umiejętności,
•  ogólnych i trwałych schematów motywacyjno-wolicjonalnych reguł zacho-
wania się (należą do tego postawy, motywy, dążenia).

Osobowość jest centralnym systemem regulacji i integracji, który powstaje na 
gruncie indywidualnych doświadczeń i służy regulacji relacji między jednostką 
a otoczeniem.

Edukacja kulturowa to proces złożony i wielowymiarowy. Ma wpływ na kształ-
towanie się postaw ludzi wobec wszelkich aspektów życia społecznego. Rozpa-
trując możliwość kształtowania postaw wobec rzeczywistości kulturowej, na-
leży określić, jak rozumiemy te pojęcia. Psychologowie definiują postawę jako 
stałe ustosunkowanie jednostki, czyli względnie trwałą strukturę procesów po-
znawczych, emocjonalnych i zachowań wobec określonej klasy przedmiotów, 
idei, wartości (Mika S., 1987; Reykowski J., 1979). Wydaje się, że najbardziej 
wartościowe ze społecznego punktu widzenia byłoby kształtowanie u ludzi 
otwartej, czynnej postawy wobec zjawisk kultury. Jej cechy można określić, 
analizując trzy wyróżnione przez S. Mikę aspekty postawy: 

• oceny, sądy, przekonania, które są związane z wiedzą, 
• stosunek emocjonalny, mający walor motywacyjny, 
• zachowania jednostki związane z przedmiotem postawy (Mika S., 1987).

Osoby charakteryzujące się otwartą, czynną postawą wobec zjawisk kultury 
powinny zatem formułować osobiste sądy i oceny, których źródłem są własne 
przeżycia i refleksje, nie zaś stereotypy społeczne, dążyć aktywnie do kontaktu 
z określonymi dziedzinami kultury, przejawiać gotowość do odbioru różnych 
wartości zawartych w wytworach kultury i akceptować tę różnorodność.

Wiedza o współczesnych zjawiskach kulturowych wspomaga orientację czło-
wieka w rzeczywistości. Natomiast wiedza o tym, co wpływa na zmienność 
w formach wytworów kultury, może pomóc w adekwatnej ocenie obserwowa-
nych przez człowieka procesów społeczno-kulturowych.
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Umiejętność rozumienia specyfiki języka różnych dziedzin kultury daje szan-
sę odbierania wypowiedzi, przesłań zawartych w komunikatach kulturowych 
różnych epok, a nawet różnych kręgów kulturowych. Natomiast świadomość 
różnorodności form, w jakich konkretyzują się wartości kulturowe, umożliwia 
człowiekowi dokonanie osobistego wyboru dziedzin, które dostarczą mu naj-
większej satysfakcji emocjonalnej. Właściwie prowadzone elementy edukacji 
powinny sprawić, że człowiek będzie odczuwać nie tylko potrzebę kontaktowa-
nia się z wytworami kultury, ale też gotowość do czynnego chronienia dziedzic-
twa kulturowego. Wychowujemy w ten sposób świadomego członka społecz-
ności, współodpowiedzialnego za dorobek wszystkich pokoleń.

Możliwość przekształcania rzeczywistości, wkraczania bez lęku w przyszłość 
są uwarunkowane poczuciem wspólnoty i uczestnictwa w kontynuacji proce-
sów kulturowych. Wiedza o naszej spuściźnie cywilizacyjnej, o mechanizmie 
procesów dziejowych najżywiej dociera do ludzkiej świadomości przez świat 
kultury i dzieł artystycznych, przekazujących nie suche fakty, ale emocje zwią-
zane z nimi, motywy działań, tło obyczajowe. Edukacja kulturowa i artystycz-
na w istotny sposób poszerza wiedzę o świecie i usytuowaniu w nim człowie-
ka. Kształcąc procesy spostrzegania, wyobraźni, myślenia, wpływając na sferę 
uczuć i emocji, przyczynia się do intensyfikacji procesów poznawczych.
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Warunkiem świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa 
jest zatem nabycie kompetencji kulturowych w zakresie odbioru dzieł sztuki. 
Dzieła należące do różnych dziedzin sztuki są szczególnym przejawem ludzkiej 
aktywności. W dziełach literackich, muzycznych, plastycznych są w specyficzny 
sposób zapisane fakty z historii ludzkości, zmiany w sposobie myślenia czło-
wieka o sobie, rzeczywistości i uznawanych przez siebie wartościach. Wytwory 
ludzkiej ekspresji artystycznej dokumentują również postęp technologiczny, 
zmiany w sferze obyczajowej, ustroju społecznym. Będąc osobistą wypowie-
dzią artysty, wywołują równocześnie silne przeżycia emocjonalne u odbiorcy. 
Najtrwalej przyswajamy elementy wiedzy, jeśli proces poznawczy łączy się 
z emocjami. Dzieła sztuki pełnią zatem specyficzną rolę w edukacji kulturo-
wej: są zarówno jej podmiotem (elementy edukacji kulturowej wpływają bo-
wiem na umiejętność adekwatnego odbioru dzieł sztuki), jak i narzędziem czy 
środkiem dydaktycznym, który jest używany dla podniesienia efektywności 
edukacyjnej.

Analizując uwarunkowania kształtujące kompetencje odbiorcze w zakresie 
dzieł sztuki, należy odnieść się do tych elementów osobowości, które decydu-
ją o sposobie percepcji dzieła. Tadeusz Marciniak (wzorując się częściowo na 
schemacie stworzonym przez B. Munariego) wyodrębnia trzy takie elemen-
ty, które nazywa filtrami. Każdy z nich jest formowany w toku naszego życia 
i ma wpływ na odbiór różnych warstw dzieła artystycznego. Filtr sensoryczny 
odpowiada za odbiór wartości formalnych, sensualnie i emocjonalnie ujmo-
wanych środków artystycznych, filtr operacyjny pozwala na odbiór wartości 
semantycznych, wspomaga intelektualne ujęcie, odczytanie sensu, znaczenia 
przekazu artystycznego i ideowego, filtr kulturowy wreszcie, to nabyte w toku 
społecznego oddziaływania postawy wobec zjawisk kulturowych, upodobania, 
gusty wpływające na oceny, zachowania, a także na aktywność poznawczą jed-
nostki (Marciniak T., 2004).

Każdy człowiek ma oczywiście te filtry ukształtowane w indywidualny sposób, 
uzależniony od osobistych doświadczeń, własnej ścieżki edukacyjnej, wpły-
wów środowiskowych. Trzeba też pamiętać, że nie działają one w izolacji od 
siebie. Wręcz przeciwnie –  ich działanie jest komplementarne, uzupełniają 
się i oddziałują nawzajem na swoją sprawność. Sprawnie działający filtr nie 
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blokuje odbioru żadnej z wartości dzieła sztuki i jednocześnie pozwala na ich 
prawidłową i wszechstronną analizę.

Każda dziedzina sztuki wymaga rozwijania specyficznych elementów wspo-
mnianych filtrów. Przy odbiorze np. dzieła sztuki plastycznej jakość filtru 
sensorycznego uwarunkowana jest rozwojem wrażliwości percepcyjnej na 
wszystkie cechy świata form wizualnych. Działanie filtru operacyjnego zależy 
od posiadanej wiedzy, doświadczenia, świadomości, umiejętności tworzenia 
i stosowania reguł klasyfikacyjnych. Wiedza pozwalająca na adekwatne odczy-
tanie znaczenia przekazu semantycznego dzieła dotyczy nie tylko znajomości 
dziejów sztuki i faktów z życia artystów, ale też podłoża historycznego, filozo-
ficznego, obyczajowego. Jakość tej wiedzy i jej zawartość merytoryczna zależy 
od wielu czynników – od tego, kto i w jaki sposób ją nam przekazuje, jaki kon-
tekst interpretacyjny stosuje. To już jest związane z filtrem kulturowym, który 
przez działanie specyficznej perswazji społecznej może ograniczać dostrzega-
nie wartości niezgodnych z przekazywanym schematem poznawczym. Filtr ten 
ma znaczenie dla kształtowania naszego stosunku do zjawisk sztuki, upodobań 
estetycznych, gustu i smaku. Jego formowanie w osobowości uzależnione jest 
od swoistej promocji społecznej określonych wartości, ich upowszechniania 
i nadawania im rangi przez grupę społeczną, w której żyjemy. To wpływa na 
nasz system wartości, oceny, sposób postrzegania sztuki i artysty.
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Przygotowanie do odbioru dzieła sztuki to proces długofalowy i równie zło-
żony jak samo dzieło. Nie należy lekceważyć tych aspektów edukacji kultural-
nej, które są związane z formowaniem się filtra sensorycznego. Fundamen-
talnym bowiem warunkiem nabycia osobistych kompetencji odbiorczych jest 
rozwinięta wrażliwość na elementy formalne dzieła sztuki. Bez umiejętności 
dostrzegania całej różnorodności środków wyrazu artystycznego, gotowości 
poddania się ich działaniu możemy zostać tylko odbiorcą wtórnym (jak mówi 
Maria Gołaszewska – „nieautentycznym”). Taki odbiorca nie odczuwa wartości 
dzieła, tylko wie, że dzieło ma wartość, bo taką opinię zna z przekazu spo-
łecznego (Gołaszewska M., 1986). Poprzez formę docierają do nas wszystkie 
inne wartości dzieła. To właśnie zauważalne i pociągające dla nas cechy formy 
sprawiają, że chcemy z dziełem obcować, zgłębić jego przesłanie, zbliżyć się do 
niego. Jeśli cechy formy dzieła do nas nie przemówią, to raczej pozostaniemy 
głusi na wszelkie inne jego aspekty. 

W procesie edukacji kulturowej bardzo często posługujemy się elementami 
spuścizny artystycznej, dlatego tak ważne jest kształcenie kompetencji w za-
kresie odbioru sztuki. Edukacja artystyczna jako część edukacji kulturowej 
przebiega na kilku płaszczyznach równolegle. Jedna służy tworzeniu struktury 
pojęciowej dotyczącej środków i zjawisk artystycznych, druga kształtuje umie-
jętność dostrzegania i wyróżniania tych elementów w dziełach sztuki, trzecia 
prowadzi do uświadomienia i doświadczenia możliwości celowego stosowa-
nia środków wyrazu artystycznego, natomiast czwarta pozwala na zrozumie-
nie wszystkich procesów kulturowych warunkujących rozwój sztuki. Nabycie 
takich umiejętności umożliwia swobodne formułowanie osobistych refleksji 
i wniosków, do których odwołują się aktywne i partycypacyjne metody eduka-
cyjne stosowane w dydaktyce dorosłych. 

Bardzo istotnym zatem elementem kompetencji kulturowych jest język, jakim 
posługujemy się, opisując zjawiska kultury. Psychologia podkreśla, że spraw-
ność spostrzeżeniowa na poziomie operacyjnym jest uwarunkowana społecz-
nie i związana mocno z rozwojem mowy, możliwością nazywania spostrze-
ganych zjawisk. Poznawanie rzeczywistości kulturowej musi być połączone 
z poznawaniem pojęć, określających cechy tej rzeczywistości. Tworzenie struk-
tury pojęciowej, dotyczącej zjawisk ze świata sztuki i kultury, jest niezbędne 
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dla świadomego odbierania takich wartości i dostrzegania ich w nowych 
sytuacjach. 

Edukacja kulturowa dorosłych – przegląd efektywnych metod 
i form pracy

Wiedza o zjawiskach kulturowych jest przekazywana człowiekowi w toku 
całego jego życia przez różne elementy środowiska społecznego. Jest obec-
na w strukturach formalnej edukacji szkolnej dzieci i młodzieży, pojawia się 
w komunikatach medialnych oraz organizowanych przez różne instytucje ak-
cjach społecznych i wydarzeniach kulturalnych. Trzeba podkreślić, że jest to 
specyficzny rodzaj edukacji, który powinien mieć charakter powszechny i per-
manentny. Każdy bowiem członek społeczności jest współtwórcą oraz odbior-
cą rzeczywistości kulturowej, która jest zjawiskiem bardzo dynamicznym. Raz 
nabyte kompetencje kulturowe nie pozwalają niekiedy na pełne rozumienie 
i analizowanie zmieniającej się rzeczywistości, dlatego edukacja kulturowa 
w dużym zakresie kierowana jest do osób dorosłych.  

W edukacji dorosłych ważne jest zastosowanie efektywnych metod dydaktycz-
nych, uwzględniających specyfikę sposobu przyswajania wiedzy i nabywania 
nowych umiejętności przez tę grupę wiekową. Badania psychologów pokazują, 
że zdolność do uczenia się zmienia się z wiekiem, ale jego efektywność może 
być wysoka również w starszym wieku przy zastosowaniu właściwych strategii 
dydaktycznych. U osób dorosłych w procesie uczenia się większą rolę odgrywa 
np. pamięć logiczna (a nie mechaniczna), inteligencja skrystalizowana i własne 
doświadczenie. Trzeba też podkreślić, że osoby w starszym wieku lepsze rezul-
taty osiągają w uczeniu się czynności bardziej złożonych, które nie wymagają 
posiadania sprawności ruchowej i dokładności analizowania prostych bodźców 
sensorycznych. Można nawet przyjąć, że starsze osoby lepiej zrozumieją złożo-
ne problemy edukacji kulturowej, które wymagają sięgnięcia do własnych do-
świadczeń życiowych. Pewnym problemem może być w tym wypadku wpływ 
tzw. transferu negatywnego, czyli nabytej wcześniej wiedzy i przekonań. Jed-
nak można tego uniknąć przez dobranie odpowiednich metod i form działań 
edukacyjnych (Włodarski Z., 1996).
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Metody stosowane w pracy z każdą grupą wiekową spełniają następujące 
funkcje:

•  służą zapoznaniu z materiałem kształcenia,
•  zapewniają utrwalenie wiedzy,
•  umożliwiają kontrolę i ocenę osiągnięć.

W teorii dydaktyki stosuje się różne klasyfikacje metod. Odwołując się do ogól-
nego, klasycznego podziału, można wyróżnić:

• metody podające (przy ich zastosowaniu nie wymaga się od uczącego się 
większej aktywności, uczenie się polega na przyswajaniu, asymilacji wiedzy),
• metody problemowe (oparte są na badaniu przebiegu procesów, odkrywa-
niu ich istoty, własnym analizowaniu i wnioskowaniu),
• metody waloryzacyjne (polegają na budzeniu emocjonalnego zaangażowa-
nia, uczeniu się przez przeżywanie),
• metody praktyczne (oparte są na własnym działaniu, eksperymentach, me-
todach warsztatowych i wdrożeniowych).

Współczesne założenia edukacyjne podkreślają, że każda niemal metoda 
może być realizowana jako aktywizująca, co znacząco zwiększa efektywność 
kształcenia.

Kryteria doboru metod są uzależnione od wielu czynników, najważniejsze 
z nich to:

•  cel i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej,
•  treści kształcenia,
•  organizacja procesu dydaktycznego,
•  środki dydaktyczne (Okoń W., 1987).

Są to niejako czynniki zewnętrzne, związane z procesem kształcenia, natomiast 
wybór metod musi uwzględniać również niezwykle istotny element – cechy 
osoby uczącej się. Psychologia i pedagogika analizują przebieg procesów po-
znawczych w poszczególnych fazach rozwoju człowieka i opisują ich zróżnico-
wania związane z wiekiem badanych osób.
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Obecnie w opracowaniach naukowych widać duże zainteresowanie proble-
mami edukacji dorosłych, którymi zajmuje się andragogika. Jej rozwój wiąże 
się z ideą edukacji przez całe życie, która ma pomóc człowiekowi stawić czoła 
rosnącej złożoności życia społecznego. Pojęcia kształcenia ustawicznego czy 
uczenia się przez całe życie pojawiają się w opracowaniach prezentujących 
strategie rozwijania kompetencji, umożliwiających dostosowywanie się do 
zmieniającej się rzeczywistości.

W procesie uczenia się osób dorosłych można wyróżnić specyficzne cechy:

1. Elementy procesu poznawczego stają się wraz z wiekiem pełniejsze i bogatsze

•  proces spostrzegania jest często bardziej sprawny (ma niejako inną jakość, 
jest to związane z bardziej świadomą obserwacją),
•  mechanizm uwagi charakteryzuje się większą stałością, zwiększa się też po-
jemność, podzielność i przerzutność uwagi,
•  u dorosłych osób dominuje pamięć logiczna, efektywniejsze jest zapamięta-
nie przy rozumieniu związków i zależności,
•  myślenie dorosłego ma bardziej abstrakcyjny charakter, który umożliwia roz-
patrywanie zagadnień teoretycznych i łatwiejsze uogólnianie.
2. Dorosłych charakteryzuje większa stałość i dojrzałość emocjonalna (wiąże 
się to z większą świadomością i samodzielnością w realizowaniu oraz kontrolo-
waniu procesu uczenia się).
3. Źródłem motywacji jest świadoma ocena praktycznego zastosowania wie-
dzy, jej użyteczność w realizacji własnych celów życiowych.
4. Duże znaczenie ma uwzględnienie zasady indywidualizacji nauczania (wraz 
z wiekiem mocno różnicują się takie cechy, jak tempo i preferowany sposób 
przyswajania wiedzy). (Aleksander T., 2006).
Malcolm Knowles podaje następujące elementy, które różnią andragogikę od 
pedagogiki skierowanej do dzieci i młodzieży:
•  koncepcja uczącego się (dorosły nie jest nastawiony na spełnianie wymagań 
stawianych przez zewnętrzny system edukacyjny, jest samoświadomy, auto-
nomiczny w wyborze zadania i przebiegu procesu kształcenia, należy zatem 
stworzyć warunki dla ujawnienia się indywidualnych potrzeb edukacyjnych 
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i powiązać z nimi zadania dydaktyczne oraz umożliwić samodzielne kreowanie 
procesu dydaktycznego przez uczącego się),
• znaczenie doświadczenia (osoba dorosła uzyskuje najlepsze rezultaty edu-
kacyjne, gdy może świadomie wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia, 
wiedzę i umiejętności),
•  gotowość do uczenia się (dorosły ma potrzebę uczenia się tego, co może 
wykorzystać w wymiarze praktycznym, co wiąże się to z jego wewnętrznymi 
potrzebami oraz wymogami stawianymi przez zmieniającą się rzeczywistość),
•  inne podejście do uczenia się (dorosły szuka praktycznego zastosowania zdo-
bywanej wiedzy, nie jest nastawiony na przyswajanie oderwanej wiedzy, a na 
umiejętność rozwiązywania problemów w określonej dziedzinie, nie uczy się 
dla uzyskania aprobaty nauczyciela, lecz by zdobyć nowe kompetencje przy-
datne w praktyce),
•  motywacja uczącego się (dorosły uczestniczy w działaniach edukacyjnych, 
opierając się głównie na motywacji wewnętrznej, należy zatem uświadomić 
uczącemu się, jakie osobiste znaczenie może mieć zdobywana wiedza i umie-
jętności, pobudzić zainteresowanie oraz zaangażowanie emocjonalne).

Knowles podkreśla też znaczenie braku zhierarchizowanych układów w proce-
sie edukacji dorosłych, poczucia równości między uczącymi się a nauczycielem 
oraz traktowania edukacji jako zindywidualizowanego procesu (Knowles S. M., 
Holton E. F., Swanson R. A., 2009).

W edukacji dorosłych często z powodzeniem stosuje się metodę uczenia się 
przez doświadczenie, którą opracował David Kolb. 

Etapy uczenia się dorosłych wyodrębnione przez Kolba:

• doświadczenie (odwołanie się do konkretnego doświadczenia, zgodnego 
z poglądami uczącego się),
• refleksja (to etap oparty na refleksyjnej obserwacji, w trakcie moderowanej 
przez prowadzącego dyskusji doświadczenie poddawane jest analizie i ujmo-
wane z różnych perspektyw, co umożliwia wymianę poglądów między uczest-
nikami procesu edukacyjnego i prowadzi do wyciągania lepiej uzasadnionych 
wniosków),
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• teoria/generalizacja (ten etap umożliwia dokonanie abstrakcyjnej koncep-
tualizacji, polega na kontynuacji analizy danych i wyciąganiu wniosków z do-
świadczenia z odwołaniem się do podstaw teoretycznych),
• zastosowanie/aktywne eksperymentowanie (polega na testowaniu zastoso-
wania nowej wiedzy w praktyce, pozwala sprawdzić przydatność wypracowa-
nych teorii w rozwiązywaniu konkretnych problemów oraz podejmowaniu de-
cyzji dotyczących wyboru efektywnych metod i strategii działania).
Metoda Kolba zakłada, że uczący się powinni przejść przez wszystkie cztery 
fazy cyklu. Dydaktycy, którzy stosują metodę Kolba, uważają, że rozpoczęcie cy-
klu jest możliwe w dowolnym punkcie. Sposób realizacji cyklu powinien być do-
stosowany do stylu uczenia się poszczególnych osób. Każdy bowiem preferuje 
określony sposób nabywania wiedzy, zależny od indywidualnych uzdolnień, cech 
osobowości, temperamentu itp. Dorosły człowiek ma już uformowany styl ucze-
nia się, dlatego w pracy dydaktycznej z dorosłymi ważne jest rozpoznanie, jaki 
typ reprezentują poszczególne osoby w grupie. Najbardziej popularny podział 
podaje cztery typy uczących się, które można powiązać z etapami cyklu Kolba: 

• aktywista (nastawiony jest na działanie, często wchodzi w rolę lidera, prze-
wodzi grupie, preferuje metody 
problemowe i działania praktyczne 
z wykorzystaniem środków tech-
nicznych, lubi zadania otwarte 
umożliwiające samodzielne odkry-
wanie prawdy), 
• typ refleksyjny (preferuje retro-
spekcję, wymianę poglądów, naj-
bardziej odpowiadają mu meto-

dy poglądowe, pokaz oraz dyskusja, które pozwalają na szczegółową, pełną 
namysłu analizę obserwowanych zjawisk i dokonywanie ocen w konfrontacji 
z poglądami innych uczestników debaty),
• teoretyk (interesuje się ideami i teoriami, posługując się regułami logiczne-
go, obiektywnego rozumowania w sposób krytyczny analizuje badane modele 
i koncepcje, preferuje rozpatrywanie teoretycznych problemów oraz rzeczowe 
dyskusje, wolne od emocji),
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• pragmatyk (chce widzieć sens, zdobyć praktyczne umiejętności, które przy-
datne będą w konkretnych życiowych sytuacjach, preferują metody symulacyj-
ne, projektowe i oparte na praktycznym działaniu). (Kazimierska I., Lachowicz 
I., Piotrowska L., 2014).

Wybór formy pracy edukacyjnej, metod, zakresu treści zależy od tego, do kogo 
jest skierowane działanie dydaktyczne i jakie ma dać efekty. Inne aspekty bę-
dzie uwzględniać edukacja kulturowa skierowana do osób, które będą realizo-
wać różne jej elementy w swoim życiu zawodowym – nauczycieli, pracowników 
instytucji kultury, organizacji turystycznych, urzędników decydujących o orga-
nizacji i finansowaniu form życia społeczności lokalnej. Poziom ich kompetencji 
i świadomości ma bowiem wymiar bardziej społeczny, nie tylko jednostkowy. 
Inaczej będą prowadzone zajęcia z dorosłymi w różnym wieku, uwzględnia-
jące zakres doświadczenia życiowego uczestników, możliwość posiadania do-
kumentacji z różnych okresów historycznych, umiejętność posługiwania się 
nowoczesnymi narzędziami technologicznymi. Inne formy edukacji kulturowej 
kierowane są do mieszkańców danego regionu, inne zaś do turystów, przy-
byszów nieznających historii miejsca i niemających z nim własnych związków.

Specyfika uczenia się dorosłych sprawia, że szczególnie efektywne w pracy 
z nimi są metody partycypacyjne. Wykorzystywane w nich techniki aktywnego 
uczenia grupowego zapewniają interakcję przekazywanych treści z doświad-
czeniem wszystkich uczestników procesu kształcenia, łącząc teorię z praktyką. 
Metody partycypacyjne są szczególnie skuteczne w rozwijaniu umiejętności 
komunikowania się i współpracy, zwiększania kreatywności i nowatorskiego 
rozwiązywania problemów oraz zmian postaw wobec różnych zjawisk społecz-
nych i kulturowych.

Przykładem zastosowania metody partycypacyjnej w edukacji kulturowej 
może być projekt „Portret miasta/miejsca”. Pozwala on na połączeniu wiedzy 
o znanych osobistościach, które miały związek z miastem (z uwzględnieniem 
korzeni rodzinnych, czasu i okoliczności pojawienia się w tym miejscu) z hi-
storiami rodzinnymi współczesnych mieszkańców (z wykorzystaniem fotogra-
fii, dokumentów z domowych archiwów). Projekt zakłada dopełnianie ma-
teriałów przygotowanych przez profesjonalnych badaczy i edukatorów oraz 
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prywatne osoby. Profesjonalne materiały dotyczące znanych rodów i popular-
nych osób stanowić będą punkt wyjścia do przygotowania historii „zwykłych” 
mieszkańców. Pokazanie, skąd przybywali, jakie mieli pochodzenie, czym zaj-
mowali się ludzie tworzący historię miasta, ma uświadamiać, że różnorodność 
jest czymś naturalnym dla społeczeństwa. Dla uczestników projektu istotne 
będzie skonfrontowanie własnych przekonań z doświadczeniami innych ludzi 
i faktami historycznymi. Okaże się na przykład, że tak rdzennie polskie miasto, 
jak Lublin, które nigdy w swojej 700-letniej historii nie znalazło się w obrębie 
innej państwowości (oczywiście oprócz okresu zaborów), miało mieszkańców 
o bardzo różnym pochodzeniu narodowościowym, społecznym, wyznanio-
wym. Ludzie tworzący historię miasta, przyczyniający się do jego rozwoju go-
spodarczego i kulturalnego, wykazujący się swoistym lokalnym patriotyzmem, 
byli zarówno narodowości polskiej jak żydowskiej, ormiańskiej czy niemieckiej. 
Wywodzili się też ze wszystkich warstw społecznych – mieli korzenie chłopskie, 
mieszczańskie i szlacheckie. Podobnie będą wyglądały historie rodzinne współ-
czesnych mieszkańców. Projekt powinien mieć charakter otwarty i uwzględ-
niać uczestnictwo wszystkich chętnych do zaprezentowania własnego wizerun-
ku oraz ewentualnie swoich przodków, jeśli są kolejnym pokoleniem żyjącym 
w tym miejscu. Każda osoba ma też prawo sama decydować, jakie informacje 
udostępni innym (może podać tylko określone przez koordynujących projekt 
minimum np. imię, wiek, zawód, od kiedy mieszka w mieście). Efektem projek-
tu ma być stworzenie kolażu z wizerunków fotograficznych, portretowych daw-
nych i obecnych mieszkańców miasta. Klikając w poszczególne zdjęcia, będzie 
można dowiedzieć się, kim była albo jest dana osoba, jaki miała wkład w ży-
cie miasta, poznać ewentualne powiązania rodzinne. Projekt ma też charakter 
rozwojowy – „Portret miasta” może być uzupełniany przez innych mieszkań-
ców w kolejnych etapach realizacji. Świadomość uczestniczenia w tego rodzaju 
projekcie buduje poczucie wspólnoty i utwierdza w przekonaniu, że każdy jest 
ważnym członkiem społeczności.

Dla zachowania pamięci o dziedzictwie kulturowym danego regionu warto się-
gać do osobistych wspomnień seniorów, którzy potrafią odtworzyć mniej znane 
elementy życia obyczajowego, tradycyjnych obrzędów, opisać przebieg wyda-
rzeń ważnych dla społeczeństwa, przekazać umiejętności związane z ginącymi 
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zawodami. W trakcie takich zadań jest możliwość wymiany doświadczeń, kon-
frontacji różnych stanowisk i sposobów interpretacji tych samych zjawisk oraz 
spotkań międzypokoleniowych.

Ważne jest też włączanie dorosłych wolontariuszy do działań edukacyjnych. 
Ich osobiste zaangażowanie i możliwość odwoływania się do własnych do-
świadczeń czynią przekaz bardziej ekspresyjnym i wiarygodnym.

Należy podkreślić, że efektywność edukacji kulturowej zależy od pracy instytu-
cji, które elementy tej edukacji organizują, oraz od kompetencji edukatorów, 
którzy mają bezpośredni wpływ na jej właściwą realizację.
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Znaczenie edukacji kulturowej: Kultura i tożsamość 

Istotę kultury stanowią formy wyrazu kulturowego, tj. sztuka, literatura, język, 
religia, razem z wartościami i wierzeniami społeczeństwa, które manifestują 
się poprzez styl życia jednostek w tym społeczeństwie. Różnorodność kulturo-
wa i poznawanie odmienności i specyfiki właściwej dla innych kręgów kulturo-
wych wzbogaca i rozwija nasze życie. Lepsze poznanie naszej własnej kultury 
pozwala nam zrozumieć, dlaczego myślimy, czujemy i zachowujemy się w okre-
ślony sposób. Kultura kształtuje naszą tożsamość i charakter oraz daje nam 
poczucie przynależności do określonej wspólnoty.

Takie poczucie tożsamości nie musi być przypisane do określonego obszaru 
geograficznego. W przypadku wielu zjawisk kulturowych, takich jak popularne 
uroczystości, święta religijne, dzieła muzyczne czy tradycyjne tańce, ich toż-
samość jest wzmocniona poprzez fakt, że są powszechnie znane. Takie formy 
wyrazu kulturowego zostały uznane przez UNESCO za „Niematerialne dziedzic-
two kulturowe” (Romero Cevallos, 2005: 62). 

Ten rodzaj dziedzictwa pomaga społeczeństwu tworzyć i identyfikować ele-
menty kulturowe, które uznaje za wartościowe, cenne i warte zachowania dla 
potomności. Niektóre z nich przyjmujemy jako część naszej własnej kultury, 
a z biegiem czasu stają się one dla nas odniesieniami do naszej tożsamości kul-
turowej. Fakt, że ludzie funkcjonują w kontekście historycznym, środowisko-
wym i społecznym, oznacza, iż wzbogacanie tożsamości kulturowej jednostek 
wzmacnia i rozwija nie tylko osobistą, ale i zbiorową tożsamość kulturową. 

Tożsamość jest silnie powiązana z historią, dziedzictwem kulturowym, języ-
kiem, tradycjami, obrzędami itp. Tożsamość kulturowa nie może istnieć bez 
poznania uwarunkowań historycznych i znaczenia różnych form wyrazu kultu-
rowego stworzonych na przestrzeni wieków oraz zrozumienia symboli, które 
funkcjonują w życiu codziennym. Lepsze poznanie naszej przeszłości pomaga 
nam dobrze funkcjonować we współczesnym społeczeństwie i budować lepszą 
przyszłość.
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Tożsamość kulturowa i rozwój terytorialny 

Kultura stanowi istotną część rozwoju terytorialnego regionu, więc coraz wię-
cej europejskich regionów chroni, wzmacnia i promuje swoją unikalną tożsa-
mość i dziedzictwo kulturowe.

Według Garcíi (2002), rozwój terytorialny staje się nową siłą napędową lokal-
nych społeczności, która sprzyja polityce odnoszącej się do dziedzictwa histo-
ryczno-kulturowego. Pojawiają się inicjatywy społeczne i gospodarcze, które 
mają na celu obudzenie w mieszkańcach poczucie przynależności do wspól-
noty, opartego o wspólne korzenie, odbudowę i wzmocnienie lokalnej tożsa-
mości oraz promowanie działań skierowanych na poprawę warunków i jakości 
życia samej społeczności.

W Europie bardzo ważną rolę w generowaniu korzyści dla rozwoju lokal-
nych społeczności odgrywają działania związane z turystyką. Ten sektor był 
zawsze związany z dziedzictwem kulturowym. Według Hernándeza (2002), 
turystyka kulturalna istnieje od okresu grecko-rzymskiego, a od XVIII wieku 
ludzie zaczęli podróżować, aby poznać spuściznę historyczną i kulturową 
innych miejsc i narodów, zwiedzić publiczne muzea, co obecnie określa się 
jako kulturowe szlaki turystyczne. Od XIX wieku opublikowano wiele ka-
talogów turystycznych, a termin „dziedzictwo” nabrał pewnego znaczenia 
etnologicznego. W XX wieku narodziła się masowa turystyka dziedzictwa 
kulturowego.

Kayser (1994) stwierdził, że – aby tożsamość kulturowa wywołała pewien rodzaj 
rozwoju terytorialnego, konieczne jest współdziałanie zbiorowe; równie waż-
na jest identyfikacja z przeszłymi doświadczeniami i spuścizną po przodkach:

„Poszukiwanie lub próbowanie odtworzenia tożsamości terytorialnej stanowi 
oczywisty powód dlaczego jednostki, grupy, wspólnoty czy obszary są zmoty-
wowane do tego, aby stać się częścią i być zakorzenione w jakimś konkretnym 
społeczeństwie. W ten sposób regionalna kulturowa konotacja jest uznawana 
przez wszystkich i wyrażana za pomocą wciąż żywych unikalnych form przeka-
zanych przez poprzedników, takich jak język, smak, zbiorowe i indywidualne 
zwyczaje, dzieła muzyczne itp.”
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Kultura, która jest dziedzictwem i podstawowym filarem każdego społe-
czeństwa, stanowi sposób, w jaki ludzie przekazują swoją wiedzę przyszłym 
pokoleniom.

W jaki sposób możemy pracować nad nieformalną edukacją 
kulturalną? 

Ze względu na nowe potrze-
by szkoleniowe społeczeń-
stwa wzrasta obecnie zapo-
trzebowanie na edukację 
nieformalną, zapewniającą 
obywatelom nowe rodza-
je umiejętności opartych 
na wiedzy, które nie są do-
stępne za pośrednictwem 
formalnych kanałów edu-
kacji lub nie są przekazywa-
ne w odpowiednim czasie 

– jak to ma miejsce w odniesieniu do kultury. Nieformalna edukacja kultu-
ralna umożliwia ustanawianie bezpośrednich więzi między członkami społe-
czeństwa, które nie są powierzchowne, lecz odnoszą się do najważniejszych 
ludzkich wartości. Stanowi ona integralną część edukacji społeczeństwa i po-
maga w przekazywaniu umiejętności i kompetencji kulturowych.

Edukacja nieformalna jest nauką poprzez praktykę, gdzie jednostka uczy się 
w oparciu o własne doświadczenia i oddziaływanie otoczenia (wpływ rówie-
śników, społeczności, terytorium, mass mediów itp.), samodzielnie kształtuje 
własny proces uczenia się, a zdobytą wiedzę potrafi zastosować w praktyce 
w życiu codziennym.

Samo społeczeństwo coraz częściej domaga się, aby różne potrzeby szko-
leniowe były realizowane w różnorodnych formach. Począwszy od II wojny 
światowej, można zaobserwować stały wzrost potrzeb szkoleniowych zgła-
szanych przez obywateli, które nie są zaspokajane przez rządy i podlegające 
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im publiczne systemy edukacji. Wynika to po części ze specyfiki formalnego 
kształcenia, które oparte jest na sztywnych programach nauczania, braku 

elastyczności i różnorodności w tre-
ściach nauczania oraz z nieuzasad-
nionej decyzji politycznej dotyczącej 
wprowadzenia modeli edukacyjnych 
krajów rozwiniętych w krajach rozwi-
jających się.

Dlatego też, mając na względzie do-
świadczenia poprzednich pokoleń, 
nie możemy popełniać tych samych 
błędów. W celu pełnego zaspokoje-
nia potrzeb edukacyjnych danej spo-
łeczności musimy najpierw dokonać 
oceny ich kontekstów środowisko-
wych i kulturowych, ponieważ po-
trzeby różnią się w zależności od re-
gionu, czasu, wpływu otoczenia itp. 
Pomimo istniejących różnic między 
kulturami i krajami funkcjonują też 

pewne wspólne czynniki i uwarunkowania, tj. rozwój terytorialny i migracja, 
urbanizacja, postęp technologiczny i naukowy, zmiany społeczno-gospodarcze 
i rosnąca współzależność narodów. Są one związane z rozwojem i zróżnicowa-
niem czynników ekonomicznych, technologicznych, społecznych i innych ma-
jących wpływ na społeczeństwo i funkcjonujące w nim jednostki. Na przykład 
w krajach rozwiniętych potrzeba dalszej powszechnej edukacji stale rośnie ze 
względu na: wprowadzenie technologii informatycznych, zmiany na rynku pra-
cy, uczestnictwo kobiet w życiu zawodowym i politycznym itd. Wszystkie te 
zmiany generują nowe potrzeby szkoleniowe lub modyfikują już istniejące, np. 
poprzez wykorzystanie nowych technologii i metod nauczania, w tym metodo-
logii opartej na nauce przez praktykę.  

Logicznym zatem wydaje się założenie, że taki wzrost potrzeb edukacyjnych, 
który rozpoczął się od II wojny światowej, nie zatrzyma się nagle i potrzeby 
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edukacyjne będą w przyszłości nadal stale wzrastać i przybierać formę kształ-
cenia ustawicznego – uczenia się przez całe życie. Dlatego niezwykle ważne jest 
stworzenie technik i metod pozwalających na elastyczną pracę edukatorów, 
którą można zaadaptować do różnych kontekstów, sytuacji i obszarów działa-
nia. Jedną z nich jest edukacja nieformalna, która – różniąc się, a jednocześnie 
dopełniając edukację formalną, staje się obecnie coraz ważniejsza i lepiej roz-
winięta. Ten rozwój jest możliwy głównie dzięki zdolności do odpowiadania na 
potrzeby edukacyjne zgłaszane przez społeczeństwo.

  

Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane kwestie dotyczące stałego wzrostu zna-
czenia kształcenia nieformalnego w przyszłości, możemy łatwo zrozumieć 
konieczność wielodyscyplinarnej współpracy w tej dziedzinie oraz znaczenie 
samej pedagogiki, która powinna wskazywać, jak właściwie odpowiadać na 
potrzeby edukacyjne ukierunkowane na społeczny i kulturalny rozwój społe-
czeństwa. Rozwój ten można osiągnąć poprzez wprowadzenie większej demo-
kratyzacji kultury, zwiększenie nakładów inwestycyjnych na kulturę i edukację, 
rozwijanie programów kulturalnych i życia społecznego, poprawę atrakcyjno-
ści turystycznej, stwarzanie warunków do rodzinnego i wspólnego spędzania 
czasu wolnego, wymiany doświadczeń oraz odrzucenie indywidualizmu jako 
modelu życia społecznego.

Edukacja kulturowa może sprostać wymaganiom stawianym przez współcze-
sne społeczeństwa, tworząc programy edukacyjne, które będą wdrażane przez 
różne publiczne i pozarządowe instytucje oraz nakierowane na realizacje na-
stępujących celów: 
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• poznanie i zrozumienie znaczenia edukacji kulturowej,
• zrozumienie przeszłości sposobem na zrozumienie przyszłości: przygotowa-
nie programów edukacyjnych dla muzeów, miejsc historycznych, wycieczek 
szlakami kulturowymi itp.,
• społeczno-kulturalne programy animacji i zajęć edukacyjnych organizowa-
nych w czasie wolnym i ogólnie dostępnych, 
• zajęcia artystyczne rozwijające kreatywność: warsztaty malarskie, muzyczne, 
fotograficzne, teatralne, rzemiosła itp.,
• trening umiejętności społecznych i poznanie norm, konwencji i form życia 
społecznego,
•  rozwój kompetencji i tożsamości kulturowej oraz form wyrazu kulturowego,
• edukacja oparta na wartościach, która wspiera zrozumienie i szacunek dla 
innych kultur i własnej tożsamości kulturowej.

Szerokie spektrum i różnorodność form i programów nieformalnej edukacji 
pozwala na zastosowanie ich w edukacji kulturalnej i stwarza ogromne możli-
wości rozwoju. Edukatorzy kulturowi powinni być szkoleni w kierunku rozwoju 
kompetencji pozwalających im na tworzenie własnych materiałów dydaktycz-
nych, narzędzi edukacyjnych, technik kształcenia dostosowanych do potrzeb 
grupy docelowej.

Cele kształcenia edukatorów kulturowych powinny uwzględniać następujące 
zagadnienia: 

• stworzenie katalogu opisującego miejsca i interesujące informacje związane 
z kulturą, istniejące działania edukacyjne i wykorzystywane przez nie zasoby, 
które są skierowane do różnych grup docelowych i społeczności,

• poprawa dostępu tych społeczności do informacji na temat działań eduka-
cyjnych i zasobów za pośrednictwem różnych środków komunikacji,

• ogólna ocena zdolności do przygotowania lub nieumiejętności przygotowa-
nia odpowiednich zasobów edukacyjnych połączona z analizą potrzeb wyraża-
nych przez społeczności, 
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• ustalenie ram działania zawierających podstawowe priorytety, jakie ma speł-
niać edukacja kulturowa, tak aby wyeliminować braki związane z obecnie wy-
stępującymi zjawiskami i formami wyrazu kulturowego, 

• rozwijanie metodologii i materiałów dydaktycznych promujących naukę 
przez praktykę i doświadczenie oraz wartości edukacyjne (metody partycypa-
cyjne, elastyczne i dostosowane do różnych sytuacji oraz grup, kręgów spo-
łecznych i kulturowych).

Zalety zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji 
kulturowej

Szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego stawia coraz nowe wyzwania dla 
edukacji i kultury. Żyjemy w świecie technologicznym, gdzie wiedza zmienia 
sposób, w jaki postrzegamy świat wokół nas. Pokolenie osób dorosłych, które 
nie korzystało z nowoczesnej technologii, obecnie dostaje dostęp do nowych 

rozwiązań technologicznych w sferze edukacji, podczas gdy kolejne pokolenie 
wychowane jest już w świecie, którego integralną częścią jest cyfrowość, infor-
matyzacja i Internet.
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Rozwój nowoczesnych technologii wywiera silny wpływ na edukację i niejako 
wymusza rozmaite zmiany, modyfikacje i adaptacje w stosowanych modelach 
edukacyjnych. Tak jak firmy i korporacje dostosowują się do zmian wynikają-
cych z wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych, tak i edukacja musi 
podążyć za ich przykładem.

Jednym z podstawowych aspektów, który należy rozważyć w odniesieniu do 
tego procesu, jest kwestia ilości dostępnych informacji i zdolności do ich przy-
swojenia. Specjaliści zajmujący się edukacją powinni określić cele, metody 
pedagogiczne i narzędzia dydaktyczne odpowiednie dla współczesnych tren-
dów uczenia się, wykorzystujących nowe technologie. Musimy zaprojektować 
nowe działania edukacyjne, aby prowadzić odpowiednią politykę edukacyjną 
w środowisku cyfrowym i móc poprawić zdolność do działania w tych nowych, 
bardzo zróżnicowanych warunkach.

Nowe wirtualne sieci edukacyjne są coraz częściej używane do szkolenia spe-
cjalistów i nauczycieli, którzy będą aktywnie funkcjonować w nowej przestrze-
ni społeczno-edukacyjnej i przygotowywać innowacyjne narzędzia i zasoby 
wykorzystywane w szkolnictwie i innych formach kształcenia dorosłych.

Kluczowe znaczenie dla edukacji ma rozwój sieci telekomunikacyjnych i informa-
tycznych, które są najbardziej rozwiniętymi wyrazami wirtualnego środowiska 
opartego na zasobach multimedialnych. Dzięki niemu uczenie się może osiągnąć 
bardzo wysoki stopień interaktywności na wszystkich etapach i we wszystkich 
rodzajach działań edukacyjnych. Sieci te umożliwiają telepracę, komunikację, 
korzystanie z cyfrowych zasobów w zakresie rozrywki, kultury i sztuki, pozyski-
wanie informacji, działania twórcze itp. Świat wirtualny stał się nową platformą 
społeczną, na której można podejmować różne działania społeczno-edukacyjne 
nie tylko w obrębie jednego budynku, instytucji czy firmy, ale w ramach sieci.

Konieczność stosowania nowych technologii w edukacji wynika z następują-
cych powodów:

• jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie na bardziej nowoczesne 
formy kształcenia i zasoby edukacyjne wykorzystujące zawansowane rozwią-
zania technologiczne; szkoły powinny kształcić jednostki tak, aby wyposażyć je 
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w kompetencje niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie i spo-
łeczeństwie informatycznym,
• szkolenie nauczycieli i trenerów musi uwzględniać nowoczesne modele 
edukacji, metody szkoleniowe oraz nowe potrzeby i uwarunkowania; rozwój 
nowych technologii daje nam dostęp do informacji na temat innowacyjnych 
narzędzi dydaktycznych i sposobów radzenia sobie ze współczesnymi proble-
mami edukacji
• poprawa jakości kształcenia i procesów edukacyjnych wpłynie pozytywnie 
na dostęp do informacji i umiejętność ich selekcji i przyswojenia.

Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania nowych technologii w edu-
kacji obejmują: 

• lepszą realizację potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie edukacji i jej 
większą przydatność w życiu codziennym,
• nowoczesne formy nauczania i narzędzia dydaktyczne, które eliminują mo-
notonię w trakcie zajęć,
• praktyczne zastosowanie rozwiązań technologicznych wspiera komunika-
cję, przekaz informacji i pozwala na różnorodność form i metod nauki; ułatwia 
prace edukatorom, wzmacnia ustny przekaz wiedzy poprzez obrazy, interakcje 
i wizualizacje, co pomaga osobom uczącym się lepiej zrozumieć treści naucza-
nia; połączenie obrazu i dźwięku wspomaga zapamiętywanie i zrozumienie 
przekazywanej wiedzy,
• motywacja i koncentracja osób uczących się wzrasta, kiedy zajęcia prowa-
dzone są w sposób interesujący, różnorodny, atrakcyjny i dostosowany do ich 
potrzeb,
• rzeczywistość przedstawiona za pomocą obrazu i filmu jest skutecznym na-
rzędziem edukacyjnym, ponieważ angażuje różne zmysły w przyswajanie no-
wych informacji; taka nauka ma charakter holistyczny i przyczynia się do roz-
woju wszystkich zmysłów, nadaje większą wartość przekazywanym treściom 
i ułatwia dostęp do informacji,
•  stopień uczestnictwa, zaangażowania i interakcji w trakcie zajęć zwiększa 
się, a relacje między edukatorem a uczącymi się stają się bardziej elastyczne 
i przyjazne,
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• promowana jest kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań problemów, samo-
dzielność, innowacyjność, wyobraźnia i krytyczne myślenie, 
• pozwala na zmianę roli edukatora, który przestaje być „przekaźnikiem infor-
macji”, a staje się osobą wspierającą i ułatwiającą pozyskanie i przyswojenie 
wiedzy w trakcie procesu nauki.
Rozwój technologiczny dostarcza coraz to nowych sposobów i rozwiązań, które 
mogą być zastosowane w edukacji, dzięki czemu możemy podnieść ogólną ja-
kość współczesnego kształcenia. Narzędzia informatyczne powinny odgrywać 
kluczową rolę w zarządzaniu edukacją w centrach nauczania.

Wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych do edukacji wyma-
ga wcześniejszej analizy celów i wyzwań związanych z edukacją, a następnie 
określenia, jak technologia i informatyka mogą przyczynić się do lepszej jakości 
i równego dostępu do edukacji. 

Konieczne jest stworzenie modeli edukacyjnych i określenie relacji między 
IT a rozwojem kompetencji uczących się, umiejętności samodzielnego ucze-
nia się, poszukiwania informacji w sposób selektywny, posiadania krytycznej 
postawy w stosunku do informacji dostępnych w Internecie, zachęcania do 
spotkań osobistych w świecie rzeczywistym a nie tylko wirtualnym, pomocy 
w zrozumieniu wielokulturowej rzeczywistości, w której żyjemy i promowania 
wartości, takich jak tolerancja, szacunek, solidarność i sprawiedliwość.

Co należy zrobić, żeby ułatwić stosowanie nowych technologii w procesie edu-
kacji kulturowej i kształcić w tym zakresie w innowacyjny sposób?

Główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę to: finansowanie i zrówno-
ważony rozwój, stworzenie ważnych, rzetelnych i wystarczających zasobów 
cyfrowych, kształcenie edukatorów, którzy biegle posługują się nowymi tech-
nologiami i zasobami oraz przekazują i przetwarzają je w sposób kreatywny, 
komunikatywny i dostosowany do potrzeb grupy docelowej. Tylko spełnienie 
powyższych warunków sprawi, że technologia w edukacji zagwarantuje sukces 
i przyczyni się do lepszej jakości i dostępności kształcenia.

Ważne jest także, aby wprowadzić nowe technologie w środowisko rodzinne 
w celu zmniejszenia „przepaści cyfrowej” między pokoleniami. W ten sposób 
można zaproponować nowe formy interakcji i aktywności w obrębie rodziny 
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oraz stworzyć nowy kanał komunikacji pomiędzy edukatorami, rodzinami, in-
stytucjami edukacyjnymi, firmami itp. 

Podsumowując, edukacja kulturowa jest niezbędnym elementem rozwoju 
człowieka zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym, gdyż wpływa 
na kształtowanie tożsamości kulturowej. Pełni też dużą rolę w rozwoju społecz-
no-gospodarczym i terytorialnym krajów i społeczności. Edukacja kulturowa 
wspomaga porozumienie i tworzenie relacji między ludźmi reprezentującymi 
różne rasy, kręgi kulturowe, religie, narodowości, języki czy grupy społeczne, 
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Jednym z najbardziej rozpowszechnionych wyobrażeń o sposobach bycia i ży-
cia w cyfrowym świecie jest mit o powszechnym zaangażowaniu w interakcje 
z informacjami i kreatywnym radzeniu sobie z nadmiarem informacji każde-
go z bywalców. Chcemy wierzyć w to, że panujemy nad cyfrowymi zasoba-
mi, sprawnie i efektywnie się w nich poruszamy i potrafimy wykorzystywać je 
do swoich potrzeb. Taki stan rzeczy zdaje się być jednak tylko idealnym hory-
zontem naszych możliwości i różnych uwarunkowań rynkowych, społecznych 
i kulturowych. Tymczasem w bieżącej praktyce medialnej radzimy sobie raz le-
piej, raz gorzej – ulegamy sugestywnym narracjom oferowanym przez produk-
ty, sieci i specjalistów od komunikacji, rzadko świadomie i krytycznie brniemy 
przez informacyjne oceany, dobrze radząc sobie z trudnościami i wyzwaniami 
do pokonania, często podążamy wcześniej przetartymi szlakami, polegamy na 
przewodnictwie innych, ufamy różnym medialnym językom, odrzucając inne. 
Taki kompromis niekoniecznie jest zły, trzeba jedynie nauczyć się skutecznie 
korzystać z jego możliwości i dostępnych strategii. Kilka z nich, które poniżej 
wskazuję, można z powodzeniem stosować jako metody edukacyjne. 

Sposoby korzystania z zasobów cyfrowych – kuratorowanie, inte-
rakcja, multimedialność, zarządzanie społecznościowe – i pożytki 
z nich wynikające

Kuratorowanie – to porządkowanie informacji i danych w taki sposób, aby przy 
jego pomocy zwracać uwagę na ważne związki i zależności, budować histo-
rie i społeczności wokół niej. Ta strategia opiera się na przekonaniu, że warto 
podążać za głosem i przewodnictwem autorytetów w poszczególnych dziedzi-
nach. Tak jak niegdyś kuratorzy poruszali się na polu sztuki, łącząc w kolekcje 
różne formaty, języki, estetyki i wreszcie – także same dzieła, szukając między 
nimi elementów wspólnych, aby opowiadać w ten sposób o sztuce w galeriach 
i muzeach, tak dzisiaj gest i postawę kuratora mogą wykorzystywać (i wyko-
rzystują) nawigatorzy po świecie informacji, zasobów, mediów, interakcji, spo-
łeczności. Układają swoje playlisty, przewodniki po miejscach i scenariusze 
podróży, kolekcje ubrań i gadżetów modowych, wybierają najciekawsze, ich 
zdaniem, książki warte przeczytania. Jednocześnie kuratorowanie dzisiaj nie 
musi już mieć wymiaru elitarnego – nie musi być źródłem wykluczenia tych, 
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którzy nie mają dostępu do wiedzy i artefaktów, tak jak to najczęściej miało 
miejsce w przeszłości. W cyfrowym świecie sam dostęp nie jest już proble-
mem, jest nim natomiast właśnie porządkowanie informacji w warunkach jej 
nadmiaru i nieustannego pędu - katalogowanie, magazynowanie i skuteczne 
dzielenie się nim. Kuratorami mogą być w cyfrowym świecie w zasadzie wszy-
scy – są nimi blogerzy, szafiarki, specjaliści w różnych dziedzinach, zaś kurator-
skie opowieści mogą nakładać się na siebie w przeróżnych konfiguracjach – czy 
to za sprawą uzupełniania istniejących zasobów, takich jak muzea, w których 
coraz częściej można utrwalać własne ścieżki, czy sklepach, w których klienci 
często dzielą się wiedzą na temat produktów. Dzięki temu powstaje metawie-
dza (czyli wiedza o wiedzy) o cyfrowych zasobach, którą współtworzyć może 
każdy. Kuratorem, przewodnikiem po cyfrowym oceanie może być zatem edu-
kator, ale nie tylko – tę funkcję w zespołach edukacyjnych mogą spełniać wszy-
scy zaangażowani, opracowując informacje, tagując je i oznaczając, udostęp-
niając i popularyzując. Przykładowo, kolekcję ulubionych obrazów w muzeum 
zapisaną w formie ścieżki kuratorskiej, dostępnej na stronie z zasobami tej in-
stytucji, można potraktować jako pretekst do gier tymi zasobami, przygotowa-
nia kolejnych – łatwiej będzie zacząć, korzystając z wcześniej wykonanej pracy 
stanowiącej punkt odniesienia. W ten sposób zasoby stają się spersonalizowa-
ne, ludzie chętniej się nimi dzielą. 

Interakcja – media cyfrowe są technologicznym rozwinięciem mediów maso-
wych. Za ich pośrednictwem można już nie tylko słuchać, oglądać, czytać, ale 
i reagować na medialny świat, brać udział w sieciowych interakcjach. Ta zasad-
nicza różnica komunikacyjna, która jest w gruncie rzeczy różnicą taką, jak ta 
pomiędzy wiedzą zasłyszaną a samodzielnie zdobytą, suchymi informacjami 
a wspomaganym emocjonalnie działaniem, otwiera intrygujące pole antropo-
logiczne, wizualne i szerzej: kulturowe. Angażowanie do interakcji jest zapro-
szeniem do głębszego doświadczania i przeżywania, personalizowania wiedzy 
i relacji wobec przedmiotu zainteresowania oraz przeróżnych mechanizmów 
współpracy. Tworzy grunt sprzyjający zarówno lepszemu poznaniu, jak i bar-
dziej bezpośredniej identyfikacji emocjonalnej i wiarygodności społecznej. 
Interakcje w edukacji kulturalnej to zatem otwarcie tego procesu na formaty 
i formy „klikalne”, otwarte na uzupełnianie i przetwarzanie, dające poczucie 
sprawczości i namacalności. Fakt, że z autorem informacji można porozmawiać, 
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czyni te informacje dalece bardziej „własnymi” i przeżytymi. Jeszcze mocniej 
wiedza wnika w nas, kiedy oprócz jej przyswajania mamy możliwość konfron-
tować ją w rozmowach między zainteresowanymi, zderzać z doświadczeniami 
i wrażliwością innych – w ten sposób działają fora i społeczności sieciowe, 
takie perspektywy otwiera świat kliknięć, polubień, komentarzy, dzielenia 
się plikami, działania razem z innymi za pośrednictwem mediów cyfrowych 
i łączących je interaktywnych sieci. Tu zdecydowaną przewagę zdobywają na 
przykład te spośród serwisów kulinarnych, których odbiorcy tworzą społecz-
ności, a nie tylko „zjadają” gotowe przepisy. O wiele większe znaczenie i wiaro-
godność tej sytuacji komunikacyjnej tworzą wpisy zainteresowanych, którzy te 
gotowe receptury modyfikują, poszerzają albo zupełnie odrzucają. 

Multimedialność – to kolejna ze 
zdobyczy cyfrowej rewolucji w ko-
munikacji medialnej. Polega na 
systematycznym powiększaniu 
się ilości technologicznych form 
dostępu do wiedzy i pracy z jej 
zasobami, oraz niemal nieograni-
czonej ilości relacji między nimi. 
W miejsce analogowej monokul-
tury medialnej, w której dostęp-
nych było zaledwie kilka głównych 

form technologicznych, takich jak telewizja, prasa, książka, radio, rodzi się 
multimedialność i wymienność form audio, video, interaktywnych, bazoda-
nowych, interfejsowych. Jako odbiorcy mediów mamy do dyspozycji już nie 
tylko książkę, film, fotografię, nagrania muzyczne – oprócz tych „klasycznych” 
formatów, które zostały na potrzeby cyfrowego odbioru zdigitalizowane, także 
i szereg nowych form i języków dostępu do kultury. Są to aplikacje, multime-
dia interaktywne, bazy danych, gry, fora oraz przeróżne ich mieszanki, których 
ilość jest w zasadzie nieograniczona niczym innym, poza wyobraźnią twórców 
i odbiorców. Tworząc medialne wypowiedzi i przekazy w cyfrowych warun-
kach, kreujemy niemal zawsze jednocześnie nowe formaty i kształty, których 
dotąd nie było. Nie zawsze są one rewolucyjne, wysmakowane i efektywne, ale 
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świadomość takiej możliwości ośmiela nas coraz bardziej i bardziej do myśle-
nia o tworzeniu mediów w ogóle. Związany z tym edukacyjny wymóg i jedno-
cześnie pożytek polega na możliwościach pracy nie tylko z treścią, ale zarazem 
i z formą przekazywanej wiedzy. W rezultacie edukacja, która korzysta z me-
diów, winna być tych mediów wymienności i multimedialności świadoma oraz 
równie świadomie i kreatywnie z tego potencjału czerpać, oferować różne, 
uzupełniające się możliwości narracyjne, formaty technologiczne i kanały ko-
munikacyjne. Projekty edukacyjne mogą być zatem jednocześnie filmowe, ob-
razowe, tekstowe, interaktywne, growe, hybrydowe albo tradycyjnie trzymać 
się jednego z kanałów medialnych. Możliwość wyboru jest w tym wypadku 
cechą, za sprawą której można ubierać treści w dowolne szaty medialne dopa-
sowane do potrzeb, oczekiwań i możliwości edukowanych. 

Zarządzanie społecznościowe – bierze się z zaufania do tzw. zbiorowej inteli-
gencji. To fenomen, który polega na uznaniu faktu, że wiele osób nie tylko nie 
może się mylić w ocenie określonych spraw, ale i otwarcie cyfrowych zasobów 
na wielu użytkowników radykalnie podnosi ich wartość i sprzyja upowszech-
nianiu. To, co wspólnie lubi, komentuje, współtworzy wielu różnych ludzi, staje 
się ich współwłasnością i czyni ich za to współodpowiedzialnymi – tak jak to 
ma miejsce na wielu specjalistycznych forach, medialnych serwisach opartych 
o współpracę wielu różnych ludzi (mechanizm wiki), zbiorowo zarządzanych 
projektach, takich jak reddit.com. Konstruowane na zasadzie społecznościo-
wej zasoby i sytuacje edukacyjne są z reguły bardziej otwarte, demokratyczne 
i dostępne. Naturalnie generuje to także większą ich bezwładność – wymagają 
więcej energii, czasu na samo zarządzanie, nie są wolne od niedoskonałości 
wynikających z rozproszenia kompetencji i uprawnień. Ich oddziaływanie – tu 
wracamy do pozytywów - wykracza jednak najczęściej poza doraźne zastoso-
wania i przekracza ograniczenia czasu i przestrzeni, takie projekty mają dłuż-
sze trwanie, większą wiarygodność społeczną i siłę oddziaływania, angażują. 
W tym kontekście warto zobaczyć choćby takie inicjatywy, jak www.p2pu.org, 
www.panopen.com czy www.openlearning.com.
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Możliwości edukacyjne w ramach tradycyjnych kompetencji me-
dialnych i komunikacyjnych oraz wyzwania wytyczone przez wy-
obraźnię cyfrową i sieciową

Kultura pisma przekształcona potem w kulturę książki i zbudowany wokół nich 
tradycyjny system edukacji musiały na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat 
podzielić się społecznym wpływem z kulturą cyfrową i inspirowanym przez 
nią nowym alfabetyzmem i nowymi kompetencjami. Funkcjonujemy dziś na 
styku obu tych porządków, ale coraz częściej słychać głosy pełne obaw co do 
możliwości efektywnej i mądrej edukacji w zmieniającej się sytuacji. Wielu ba-
daczy i specjalistów jest przerażonych spadkiem czytelnictwa, gwałtownemu 
nasileniu konsumpcji obrazów, uzależnieniu od ekranów i portali społeczno-
ściowych. Ciężko im pogodzić się z erozją tradycyjnych modeli i nie mają uf-
ności wobec „dzikiego” świata anonimowych sieci. Tymczasem nasza obecna 
pozycja pomiędzy stwarza raczej możliwości niż zagrożenia – nabywamy w niej 
dystansu do tego, jak komunikowaliśmy się dzięki mediom masowym, a jed-
nocześnie powoli rozpoznajemy nowe możliwości oferowane przez interakcje, 
multimedialności, otwartość i możliwości medialnego działania. Wychodzimy 
z roli czytelników i widzów, stając się userami i współtwórcami. 

Tradycyjne kompetencje medialne i komunikacyjne

Reguły edukacji w świecie pisma i książki brały się z hierarchicznego rozumie-
nia systemu społecznego. Elita społeczna dystrybuowała w nim własne rozu-
mienie świata i sposoby zdobywania wiedzy o nim za pomocą pisma i jego 
mediów – przede wszystkim książki, choć potem także za sprawą prasy, kina 
i telewizji. Tak skonstruowany system komunikacji społecznej, w którym nie-
wielu mówi do wielu, ci zaś mają za zadanie jedynie słuchać i przyswajać, pod-
dany był kontroli władzy politycznej i ustawiał edukowanych głównie w roli 
biernych konsumentów wypracowanej poza ich udziałem wiedzy. Stąd też 
typowe dla tej sytuacji wyobrażenia o uczestnictwie w kulturze, edukacji, ży-
ciu społecznym sposoby funkcjonowania przybierały postać czytelnictwa ksią-
żek, wsłuchiwania się w wiedzę i dzieła tworzone przez naukę i artystów przy 
pomocy także późniejszych technologii wizualnych i audialnych. W tej epoce 
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mądry i wykształcony był ten, który jak najlepiej przyswoił sobie wersję świata 
dystrybuowaną w ten sposób. Z czasem takie rozumienie udziału w kulturze 
i życiu społecznym tylko pogłębiło urynkowienie obiegu zasobów i dominację 
rynku nad pozostałymi wymiarami życia społecznego – „czytanie” świata utoż-
samiło się z konsumowaniem go.

Podobnie do medialnego obiegu wiedzy skonstruowana została w epoce dru-
ku edukacja. Przypomina sytuację lektury książki czy oglądanie telewizji – le-
gitymizowana przez władzę polityczną elita wiedzy transmituje tu poprawną 
politycznie wizję rzeczywistości jednokierunkowo do ludu. Tak działa szkoła 
i uniwersytet, system komunikacji społecznej i media masowe, instytucje re-
ligijne, rynek i państwo w ogóle. Taka formuła komunikacyjna utrwala w od-
biorcach postawy bierności, posłuszeństwa i braku krytycznej, samodzielnej 
refleksji, odwagi do występowania poza utrwalone schematy poznawcze. Re-
alizuje także charakterystyczne dla świata książek zjawiska, jak linearność, czyli 
skłonność do postrzegania rzeczywistości na kształt narracji, powieści, przewa-
gę i dominację autora nad odbiorcą, który nie jest w stanie polemizować z za-
mkniętą formułą wypowiedzi tego pierwszego, monomedialność, czyli ograni-
czony zasób form i kanałów komunikacji, czy wreszcie minimalne sprzężenie 
zwrotne, to jest brak interakcji pomiędzy nadawcami a odbiorcami wypowie-
dzi medialnych.

W rezultacie powstałe w obszarze kultury mediów analogowych, opartych 
na regułach tekstualności i społeczeństwa hierarchicznego, kompetencje ko-
munikacyjne i edukacyjne nazwać można alfabetyzmem gutenbergowskim 
(literacy) i opisać je, wykorzystując przymiotniki, które powyżej przedstawi-
łem – zamkniętość formalna i medialna, przyzwyczajenie do odbioru i kon-
sumpcji, bierność.

Wyobraźnia cyfrowa i sieciowa
Jednocześnie, jak sądzę, kultura gutenbergowska z jej alfabetyzmem zdają się 
wyczerpywać swoją historyczną siłę i zasięg. Kultura cyfrowa i sieciowa wdarły 
się w świat zdominowany przez książki i inne media masowe, hierarchiczne i od-
twórcze systemy edukacyjne i komunikacyjne, obiecując i wdrażając nierzadko 
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radykalną zmianę. W opozycji do wyobraźni i kompetencji analogowej kultury 
masowej konstytuuje się nowa wrażliwość, wyobraźnia i kompetencje, które 
można określić cyfrowymi (digital literacy).

Jaka jest ta nowa, cyfrowa wyobraźnia i wyrastające z niej kompetencje zwią-
zane z wiedzą, aktywnością kulturową, percepcją świata i byciem w nim? 
W uproszczeniu można powiedzieć, że wspiera się na następujących zasadach:

Nowy balans ról – to stan, w którym zmienia się pozycja autorów, a więc au-
torytetów, elit, dysponentów zasobów i technologii, wobec pozycji odbiorców 
i ich systemowych uprawnień do interakcji, tworzenia, eksploatowania cyfro-
wego świata. Ci pierwsi zmuszeni są uznać podmiotowość, ale i kreatywność, 
zdolność do tworzenia i dzielenia się tych drugich. Ci drudzy wchodzą coraz 
bardziej w nową rolę współtwórców i zaczynają czuć się odpowiedzialni za 
wspólne dobro, którym współzarządzają. Tym dobrem jest, generalnie rzecz 
biorąc, przestrzeń cyfrowa – Internet, sieci lokalne, oprogramowanie, pro-
tokoły, a także i same technologie, których używamy, aby w tym cyfrowym 
świecie być i działać.  

Programowalność – w cyfrowym świecie miejsce materialnych, jednoznacznie 
namacalnych przedmiotów skutecznie zajmują stany cyfrowe, na które składa 
się materialny rdzeń (hardware) ubrany jednocześnie w oprogramowanie (so-
ftware) i interfejsy użytkownika, czyli sposoby komunikacji z nimi i wydawania 
im poleceń. Taki status cyfrowych mediów i informacji powoduje, że są one 
podatne na ingerencje, ich postać jest płynna, nigdy niedomknięta do końca. 
Ich użytkownicy przyzwyczaili się do nieustannego ich programowania, prze-
twarzania, adaptowania i personalizowania. W ten sposób doszliśmy do mo-
mentu, w którym to nie przedmioty, takie jak telewizor czy książka, są ostoją 
i warunkiem dla informacji i komunikacji, ale to sposoby korzystania z interak-
tywnych przedmiotów stanowią o „być albo nie być” w medialnym uniwersum. 

Interaktywność – oznacza możliwość gry z zawartością mediów cyfrowych 
i nimi samymi. W odróżnieniu od mediów analogowych, które były przede 
wszystkim jednokierunkowe i zamknięte, media cyfrowe oferują możliwość 
odbierania i nadawania, czytania i pisania, słuchania i mówienia, konsumpcji, 
ale i działania. To działanie ma niezwykłą kulturową moc – nie tylko tworzy 
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alternatywę wiedzy i jej obiegów, wygenerowaną przez elity, ale i ośmiela zwy-
kłych użytkowników mediów i kultury do jej współtworzenia. 

Transmedialność – komunikacja cyfrowa wspiera się na bezprecedensowej 
możliwości tworzenia różnych kompilacji form i funkcji medialnych. Możliwe 
jest jednoczesne posługiwanie się różnymi kanałami komunikacji i efektywne 
ich dopasowanie do własnego pomysłu na działania komunikacyjne i własnej 
medialnej wrażliwości. Dobór medialnych form jest w kulturze sprawą zarów-
no kluczową, jeśli chodzi o możliwość dotarcia do grupy docelowej, ale i polem 
nieustannej eksploracji możliwości technologii. Dzięki temu możemy być pew-
ni, że kształt i formy kultury cyfrowej będą w nieustannym ruchu i to właśnie 
do tej dynamiki, a nie poszczególnych form, takich jak klip, e-mail czy gra, mu-
simy się przyzwyczaić. 

Otwartość – to przekonanie i wynikający z niego stan rzeczy, które stają w opo-
zycji wobec dotychczas obowiązującego modelu ochrony praw własności inte-
lektualnej i interesów przemysłu kultury. Zamiast reglamentowania dostępu 
do informacji i innych zasobów kultury otwartość promuje wymianę darmową, 
otwarty dostęp do oprogramowania, reguł technicznych mediów. W perspek-
tywie możliwy jest świat, w którym wykonanie medialnego działania, które 
wspierać się musi na wykorzystaniu zasobów, przestanie być problemem – film, 
zdjęcie, rysunek, fragment kodu będzie można znaleźć w sieci i wykorzystać dla 
własnych potrzeb. 

Wyobraźnia sztucznego – przejście od przedmiotów i tekstów do form medial-
nie złożonych, warstwowych. Nie mają one jednoznacznego kształtu, to raczej 
hybrydy, które zanurzone w tradycyjnych kontekstach i formatach medialnych 
funkcjonują w wymiarze kreacji programistycznych, sieciowych – są w dużej 
mierze wirtualne. Tak to przedmioty typu pilot, film, płyta zastępują twory 
płynne, takie jak aplikacja, playlista, forum. 

Edukacja w cyfrowym świecie
Pora na uwagi związane z sytuacją edukacji w cyfrowym świecie. Jej skuteczność 
związana jest z twórczą adaptacją opisanych wyżej kryteriów cechujących cy-
frowy alfabetyzm. Musi zatem w dużej mierze porzucić tradycyjne metody 
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i sposoby budowania zasobów wiedzy, jej dystrybucji i wykorzystywane przy 
tej okazji narzędzia. W to miejsce środowisko edukacyjne zamienia się w plat-
formę otwartą; najpierw na różne kanały komunikacyjne i medialne; następnie 
na różne modele i sposoby tworzenia zasobów, nadawania im znaczeń i pusz-
czania dalej w kulturowe obiegi. Naturalnym dla niej stanem winno być de-
hierarchizowanie i demokratyzowanie tradycyjnych ról autorów, edukatorów, 
odbiorców i pośredników, a w to miejsce ustanawianie różnych nowych form 
współpracy, takich jak interdyscyplinarność, międzysektorowość, łączenie teo-
rii z praktyką, działania z namysłem.

Jaka może być rola edukatorów wobec tych przemian? Także i oni mają spo-
sobność odnaleźć się w nowych rolach raczej przewodników i kuratorów po 
świecie istniejących zasobów, czyli uczyć tego, w jaki sposób poruszać się 
w świecie informacji i jak zostawiać w nim po sobie ślady; jak tworzyć medial-
ne historie, miejsca, społeczności i dzieła, a nie tylko, jak korzystać z już istnie-
jących; być orędownikami otwartości i interaktywności tak, aby podejmowane 
wokół edukacji działania miały coraz większy zasięg i wiarygodność społeczną. 
W szerokim kulturowym znaczeniu, niezależnie od tego, czego dotyczy kon-
kretne działanie edukacyjne i do kogo jest skierowane, jego cechami winno 
być możliwie szerokie korzystanie z mediów cyfrowych, wrażliwość na zastane 
kompetencje medialne połączona z odpowiedzialną adaptacją nowych możli-
wości i wyobraźni. 

Budowanie i wzmacnianie strategii „otwartości” działania i agre-
gowania zasobów – otwartość jako gotowość do kanalizowania 
energii użytkowników cyfrowego świata oraz otwartość w aspek-
cie prawnym jako dążenie do pozyskiwania i przetwarzania zaso-
bów na wolnych licencjach i otwartym kodzie

Otwartość kultury cyfrowej to jeden z jej najważniejszych potencjałów. Cho-
dzi tu o możliwość szerokiego i możliwie jak najmniej sformalizowanego do-
stępu do cyfrowych treści, promowanie idei wolnych i darmowych zasobów 
oraz otwartego kodu. Rozumiana w ten sposób kultura cyfrowa, a zatem tak-
że cyfrowa edukacja i wiedza w ogóle, staje się przestrzenią demokratyczną 
i multiznaczeniową, w której na drugi plan schodzą tradycyjne ograniczenia 
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w dostępie do wiedzy i możliwości edukacyjnych, takie jak granice polityczne, 
językowe, społeczne i kulturowe. Taką rolę spełniają otwarte wykłady, lekcje, 
podręczniki i opracowania, klasy dostępne w sieci i cały szereg sposobów ich 
wykorzystania – e-learning, e-biblioteki, gry edukacyjne. 

Wpisanie się z własnymi działaniami edukacyjnymi i animacyjnymi w ten styl my-
ślenia i działania oznacza pewną dozę przeszkód do pokonania, ale także koniecz-
ność odniesienia się do określonych standardów działania. Jeśli chodzi o prze-
szkody, to są one, jak sądzę, przede wszystkim natury prawno-organizacyjnej. 
Chodzi o pokonanie niewiedzy systemu edukacyjnego i przebicie się przez stare 
procedury działania – w działaniach edukacyjnych nie za wszystko trzeba płacić, 
nie wszystko musi być oficjalnie zatwierdzone i odgórnie zabezpieczone i uwie-
rzytelnione, formalne, zinstytucjonalizowane, zrealizowane za pomocą książek 
i zasobów pisanych, itd. W klasycznym rozumieniu edukacja i obieg wiedzy są 
przecież wciąż hierarchiczne (uprzywilejowana elita edukuje masy), a możliwo-
ści publikowania czy działania „bez licencji” wymagają przecierania nowych ście-
żek działania. Warto w tym zakresie skorzystać z gotowych rozwiązań, takich jak 
repozytoria zasobów w sieci (otwarte muzea, instytucje kultury, lokalne społecz-
ności, pasjonaci, instytucje komercyjne); nastawić się na współpracę międzysek-
torową, czyli taką, w której partycypują firmy, instytucje, obywatele, specjaliści 
i czerpać korzyści z braku tradycyjnych barier czasowo-przestrzennych, które nie 
muszą dotyczyć projektów cyfrowych – budować społeczności o charakterze po-
nadlokalnym, korzystać z globalnego rynku zasobów i narzędzi. 

Co do standardów otwartości, to warto pamiętać o dobrze już opisanych i czę-
sto wdrażanych regułach i narzędziach związanych z operowaniem wiedzą i or-
ganizowaniem działań edukacyjnych, przy wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań, 
które uwalniają je od wielu formalnych i finansowych uwarunkowań. 

Licencje CC – najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem stosowanym 
w wolnej kulturze cyfrowej są alternatywne wobec klasycznych licencje praw-
ne opisujące możliwe sposoby publikowania i korzystania z zasobów elektro-
nicznych. Dają one zarówno ich twórcom jak i użytkownikom możliwość po-
ruszania się nie tylko pomiędzy dwoma skrajnymi możliwościami: zupełnej 
otwartości i braku ograniczeń oraz pełnej kontroli z drugiej strony, ale i oferują 



III

45

całą gamę możliwości pośrednich, które w różnych proporcjach balansują po-
między wolnością użytkowania a uhonorowaniem twórców. Więcej na ten te-
mat: creativecommons.org.

Wolne zasoby – ważnym elementem otwartości edukacji w cyfrowym świecie 
jest udostępnianie niezbędnych dla niej zasobów za darmo i według logiki mi-
nimalizacji strony formalnej. Jeśli można je znaleźć w sieci i skorzystać z nich 
bez problemu, to można mieć przekonanie, że trafią one do szerszego grona 
odbiorców, a dodatkowo ich oddziaływanie będzie miało dużo większy zasięg. 
Takie podejście opłaca się wszystkim: twórcom, bo pomimo nakładów na stwo-
rzenie treści i ich upublicznienie zyskują z czasem olbrzymie pole do działania 
i budują wokół siebie sieci zainteresowanych, jak i użytkownikom, którzy w ten 
sposób mogą obcować z olbrzymią ilością zasobów i wyszukiwać pośród nich 
takich, które najlepiej wpisują się w ich potrzeby i wrażliwość. Więcej na ten 
temat tu: www.ted.com, www.openculture.com. 

Software – w pracy z zasobami edukacyjnymi, ich opracowaniem, upowszech-
nianiem, w pracy typowo edukacyjnej i popularyzatorskiej można dziś posługi-
wać się nie tylko profesjonalnymi, wymagającymi nakładów finansowych na-
rzędziami i infrastrukturą. Te zadania realizuje się w coraz większym stopniu 
w oparciu o ich darmowe, otwarte na społeczności i przez nie tworzone odpo-
wiedniki i towarzyszące im standardy utrwalania (pliki, bazy danych, języki pro-
gramistyczne). Wolne i otwarte oprogramowanie sprawia, że nie tracąc wiele 
w zakresie jakości i komfortu pracy, zyskujemy możliwość efektywnej pracy bez 
konieczności ponoszenia dużych wydatków, korzystamy z dorobku i doświad-
czeń społeczności i jednocześnie wokół swoich działań możemy budować po-
dobne, efekty pracy możemy próbować upowszechniać, stosując się do reguł 
otwartości. Więcej na temat alternatyw dla komercyjnego oprogramowania 
można znaleźć tu alternativeto.net czy tu www.osalt.com. 

Narzędzia i formaty edukacji w środowisku cyfrowym 

Technologiczne narzędzia i formaty, które realizują wspomniane powyżej stra-
tegie kulturowe i edukacyjne to przede wszystkim porządek baz danych, praca 
z metainformacjami i możliwości sieciowania. 
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Bazy danych – to zasadnicza reguła organizacji wiedzy w środowisk cyfrowym. 
Informacje w postaci danych tym różnią się od dotychczasowych sposobów 
myślenia o wiedzy, że nie mają jedynej wiążącej struktury, narracji, która je 
porządkuje. Dane można reorganizować na różne sposoby, nadawać im kształt 
zgodny z możliwościami, potrzebami i wyobraźnią użytkowników. To standard, 
który sprzyja „kuratorowaniu” wiedzy, budowaniu różnych, autorskich czy spo-
łecznościowych, bazujących na różnych kryteriach kolekcji i dzielenia się nimi. 
Także i w edukacji myślenie o zasobach tworzonych i organizowanych jako 
bazy danych sprzyja angażowaniu, interakcjom, personalizacji. Przykład wyko-
rzystania logiki bazy danych do budowania rozwiązań edukacyjnych to choćby 
projekt www.coursera.org, który gromadzi, kataloguje i udostępnia przeróżne 
kursy akademickie dla społeczności globalnej. Coursera to wielka baza danych 
dotycząca zasobów edukacyjnych, której model można z powodzeniem wyko-
rzystać w wielu podobnych inicjatywach, których celem jest budowanie maga-
zynów zasobów i wiedzy o nich.  

Metainformacje i tagowanie – to techniczne, ale dziś także i kulturowe określe-
nia, za pomocą których opisujemy aktywności związane z porządkowaniem cy-
frowych informacji. Wspomniane powyżej bazy danych domagają się właśnie 
takiego nadawania im porządku, katalogowania zbiorów i nazywania możli-
wych kryteriów porządkowania. Tak je organizują ich twórcy – producenci, au-
torzy, administratorzy, ale od czasu pojawienia się mediów społecznościowych 
i zarządzającej nimi „zbiorowej inteligencji”, te kompetencje są również do-
stępne dla przeciętnych użytkowników, ich grup i przeróżnych ośrodków ma-
jących kompetencje merytoryczne. W budowaniu zasobów i konstruowaniu 
procesów edukacyjnych takie właśnie możliwości oznaczają wdrażanie logiki 
tagowania zbiorów, przeróżnego ich opisywania, budowania metainformacji 
typu chmury tagów, timeline, infografiki i wizualizacje, mapy społecznościo-
we. Chyba najbardziej czytelnym przykładem tego, w jaki sposób można wyko-
rzystać logikę tagowania, są serwisy społecznościowe, jak Instagram.com czy 
Flickr.com, które udostępniają opisywane w ten sposób zdjęcia – wokół tych 
tagów tworzą się społeczności, zaś poszczególne zdjęcia tym samym podłączo-
ne są do wielu takich grup i magazynów jednocześnie. 
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Sieciowanie – czyli wpinanie naszych działań w już istniejące obiegi społeczno-
ściowe, merytoryczne i profesjonalne platformy wiedzy w cyfrowym środowi-
sku oraz kręgi popkulturowe i/lub tworzenie nowych zjawisk tego typu. Żywot 
projektów kulturowych i edukacyjnych ma dziś głównie taką siłę rażenia, jaki 
nadamy mu poziom i jakość usieciowienia, połączymy z innymi podobnymi 
miejscami i przestrzeniami w globalnym krwioobiegu danych i informacji. De-
cydując się na usieciowienie projektów, możemy spodziewać się, że jego sens 
i trwanie wydostaną się spod naszej bieżącej kontroli, ale zyskają za to oblicza, 
które nadadzą im użytkownicy spoza naszego bezpośredniego zasięgu oddzia-
ływania – powstają w ten sposób różne wersje projektów, dodawane są lub 
zmieniane poszczególne ich elementy, komentarze i funkcjonalności. 

Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych

Przywołane powyżej stan-
dardy, reguły i możliwości 
pracy mają przede wszyst-
kim charakter wskazówek, 
na podstawie których można 
organizować projekty i zaso-
by edukacyjne w środowisku 
cyfrowym. Nie sposób w tym 
miejscu wskazać i opisać 
niezwykłego bogactwa kon-
kretnych realizacji tego typu. 

Chciałbym jednak zwrócić szczególną uwagę na dwa przykłady, których sens zda-
je się mieć ikoniczne znaczenie dla kształtów cyfrowej edukacji i kultury wiedzy. 

Wikimedia i zbiorowa inteligencja – świetnie się rozwijające w ostatnich la-
tach media wiki są doskonałym przykładem pozytywnych efektów współpracy 
różnych użytkowników nad wspólnymi projektami – zasobami wiedzy, otwie-
raniem danych, społecznościowym zarządzaniem wiedzą. Wikimedia nie tylko 
organizują w ten sposób wiedzę, ale i gromadzą zasoby multimedialne, któ-
re uzupełniają teksty i opracowania. Są w większości podarowane wszystkim 
zainteresowanym internautom za darmo i na zasadzie otwartego, wolnego 
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dostępu. Z czasem stały się głosem alternatywnym wobec wielu rynkowych, 
politycznych i generalnie – systemowych propozycji, by w ten sposób stać się 
jednym z najważniejszych adresów dla zasobów otwartej i wspomaganej przez 
media cyfrowe edukacji. Warto przyjrzeć się szczegółom projektów odwołują-
cych się do bazy wiki: 1. To zwizualizowane w przystępnej formie i pokazujące 
możliwości personalizacji i adaptacji narzędzie i wizualizacja danych opraco-
wanych na potrzeby Wikipedii – www.histography.io; 2. Strona www.wikime-
dia.org, która jest mapą różnych narzędzi, takich jak społecznościowe słowniki, 
kolekcje książek, biblioteki, tutoriale czy wreszcie zasoby multimedialne. 

Wiedza społecznościowa i www.foursquare.com – to przykład inicjatywy wo-
kół aplikacji na urządzenia mobilne, która sprowokowała swoich użytkowni-
ków do aktywności w zakresie wyrażania odczuć co do konkretnych miejsc. 
Użytkownicy aplikacji, wybierając się do jakiejś konkretnej destynacji, mają 
możliwość sprawdzić, jakie opinie w tych miejscach pozostawili dzięki opro-
gramowaniu i jego społecznej bazie wiedzy ich poprzednicy. Sami także mają 
możliwość dopisać coś od siebie, potwierdzić spostrzeżenia innych, wrzucić 
zdjęcia i komentować. Serwisy tego typu, agregujące społecznościową wiedzę 
o restauracjach, warsztatach samochodowych, szkołach, placówkach służby 
zdrowia, parafiach, to doskonały dowód na to, jak bardzo nieobecna w sta-
rym ekosystemie medialnym była wiedza pochodząca od jego użytkowników 
i jak wielką siłę zmiany świata mają tego typu przedsięwzięcia – są w stanie 
doprowadzić do bankructwa mechaników oszustów, wymóc na właścicielach 
restauracji zmianę w menu czy zasugerować władzom miasta nowe lokalizacje 
dla ławek i latarni. 

Kuratorowanie zasobów – które realizować można za pomocą różnych narzę-
dzi i kanałów. Na przykład www.pinterest.com to serwis umożliwiający wrzu-
canie zdjęć, budowanie kolekcji i własnych tablic, które gromadzą fotografie 
wyselekcjonowane tematycznie. Korzystając z serwisu, można stać się kura-
torem treści graficznych, za którym zaczną podążać inni. Wystarczy stworzyć 
tablicę, do której według wymyślnego przez siebie kryterium – tagu można 
przypinać już istniejące w serwisie zdjęcia lub dodawać nowe. Selekcjonowa-
nie materiałów, ich organizacja w kolekcje i tematyczne grupowanie pośród 
tysięcy podobnych, to dzisiaj zadanie o ogromnej wartości – problemem nie 
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jest już dla większości użytkowników dostęp do informacji, a raczej zdolność 
do odnajdywania tej właściwej, według różnych zapytań i kryteriów. Chętnie 
zdajemy się tu na przewodnictwo innych. Podobnie działają playlisty w popu-
larnych serwisach video i muzycznych, takich jak www.youtube.com, czy www.
spotify.com. Ze wszystkich tych serwisów można korzystać w celach edukacyj-
nych i łatwo za ich pośrednictwem dzielić się własnymi kolekcjami materiałów. 
Dodatkowe możliwości oferują także osobiste „notesy”, pozwalające na gro-
madzenie różnych sieciowych informacji – linków, artykułów, takie jak popu-
larne pocket, www.feedly.com, www.pearltrees.com czy www.evernote.com. 
Doskonale uzupełniają to, co można zrobić, używając newsletterów, kanałów 
RSS czy najbardziej tradycyjnych list z linkami.

Sieciowe zarządzanie procesem edukacyjnym – to także obszar, który można 
usprawnić, dobierając odpowiednie narzędzia cyfrowe i sieciowe. Można ko-
munikować się na odległość, z pominięciem ograniczeń czasu, na wiele różnych 
sposobów organizować wymianę zasobów, konsultacje czy pracę zespołową. 
Przykładowym rozwiązaniem może być w tym zakresie serwis www.schoolo-
gy.com, za pośrednictwem którego można organizować pracę zespołową, wy-
mianę informacji i zasobów w grupie, umawiać się  i prowadzić indywidualne 
spotkania i konsultacje. Doskonale w tej roli sprawdzą się także narzędzia do 
pracy projektowej i komunikacji zespołowej, takie jak na przykład: www.tre-
llo.com czy alternatywnie www.slack.com. Oba pozwalają na pracę z wieloma 
osobami nad różnymi projektami w różnym zakresie i w ten sposób pozwalają 
na koncentrację uwagi wokół zadań i projektów. Warto także zwrócić uwagę na 
sieciowe „kopie” tradycyjnych narzędzi edukacyjnych, takie jak choćby www.
blackboard.com. Za pomocą tego narzędzia można spróbować albo stworzyć 
swoją własną sieciową klasę razem z cyfrową tablicą, albo przyłączyć się do już 
istniejących w serwisie klas. 



EDUKACJA OSÓB DOROSŁYCH

Piotr Franaszek

Edukacja osób dorosłych  
na podstawie działań  
prowadzonych przez wybrane 
instytucje kultury w Lublinie

Rozdział IV



IV

51

Edukacja dorosłych jest jednym z istotniejszych wyzwań współczesnej pedago-
giki. Bardzo ważną rolę odgrywają tutaj instytucje kultury i sztuki: muzea, gale-
rie, biblioteki, ośrodki kultury oraz uczelnie wyższe. Osoby dorosłe najchętniej 
korzystają z nieformalnych możliwości poszerzania swojej wiedzy, umiejętno-
ści i zainteresowań. Podejmują tę aktywność, kierując się chęcią uzupełnienia 
wiadomości niezbędnych w miejscu pracy, w celu poszerzenia swoich kom-
petencji pozazawodowych, a przydatnych w kontaktach interpersonalnych czy 
w kontekście zagospodarowania wolnego czasu. Kultura i sztuka doskonale 
wpisują się w zaspakajanie tych potrzeb, tworząc warunki do kreatywnego 
myślenia i pobudzania aktywności osób dorosłych oraz przestrzeń dla porozu-
mienia międzypokoleniowego, poszerzania horyzontów zawodowych poprzez 
wykorzystanie niekonwencjonalnych metod realizacji przedsięwzięć. 

Edukacja kulturalna w wielu instytucjach kultury i sztuki jest prowadzona sys-
temowo. Za te działania odpowiadają często specjalnie utworzone wydziały, 
których działalność jest podporządkowana kształceniu zarówno dzieci, mło-
dzieży, jak i dorosłych. Jednak w znacznej większości przypadków działania te 
realizowane są projektowo, w zależności od konieczności lub odpowiadając na 
konkretne, wcześniej zgłoszone zapotrzebowanie. Ogromne znaczenie dla re-
alizacji działań edukacyjnych ma stabilność finansowa instytucji oraz zdolność 
pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Dobre praktyki w Lublinie

Miasto Lublin, którego przykładem chciałbym się posłużyć przy prezentacji cie-
kawych rozwiązań w edukacji dorosłych, swoją aktywność skierowało na wie-
lowymiarowy rozwój instytucji kultury. Założenie wzmocnienia atrakcyjności 
miasta w kontekście polityki turystycznej, jak też poszerzenia oferty kulturalnej 
mieszkańców miasta i regionu, spowodowało, że zaangażowanie zarówno ini-
cjatyw oddolnych, jak też wsparcie finansowe władz lokalnych, przyczyniły się 
do umocnienia już istniejących lub powstania nowych instytucji kultury i sztu-
ki. Początkowo działania te były związane z inicjatywą przygotowania miasta 
do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, kiedy aktywność 
w tym zakresie była największa. Jednak nie były to działania nastawione tylko 
na uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a raczej konsekwentna 
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realizacja przyjętego planu rozwoju miasta w kolejnych latach. Celem tych dzia-
łań była i jest poprawa wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego turystycz-
nie oraz wzmocnienie marki Lublina jako ważnego ośrodka kultury w Polsce. 
Fundamentem, który umożliwił realizację wielu założeń związanych z rozwo-
jem kultury i turystyki, jest ponad 700-letnia historia miasta, oparta na wielo-
kulturowości i zabytkowej architekturze.

Potencjał instytucjonalny miasta stanowią placówki miejskie, wojewódzkie, 
stowarzyszenia, fundacje oraz prywatne galerie i świetlice, działające bez 
wsparcia finansowego samorządów. Do najważniejszych należą: Centrum Spo-
tkania Kultur, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Centrum Kultury, Ośrodek „Bra-
ma Grodzka – Teatr NN”, Teatr Stary, Scena Plastyczna KUL, Teatr im. Juliusza 
Osterwy, Teatr Andersena, Filharmonia Lubelska, Teatr Muzyczny, Akademic-
kie Centrum Kultury „Chatka Żaka”, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Warsztaty 
Kultury, Galeria Labirynt, Galeria Biała, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 
im. Hieronima Łopacińskiego, Ośrodek Inicjatyw Międzykulturowych „Rozdro-
ża”, Zachęta Sztuk Pięknych w Lublinie.

Działania edukacyjne realizowane przez lubelskie instytucje kultury i sztuki są 
najczęściej kierowane do dzieci i młodzieży. Wynika to z chęci przygotowania 
młodych osób do uczestnictwa w kulturze, wyrobienia nawyków poznawczych 
oraz zaszczepienia zainteresowań związanych ze sztuką. Oferta dla osób doro-
słych wydaje się być uboższa i często nie jest stałym elementem komunikacji 
na stronach internetowych instytucji. Najczęściej informacja o prowadzonych 
przez instytucje działaniach edukacyjnych dla osób dorosłych jest zamieszcza-
na w aktualnościach. Trafia więc do grup odbiorców najbardziej zdetermino-
wanych lub aktywnie uczestniczących w kulturze. Pełna prezentacja wszystkich 
aktywności lubelskich instytucji z zakresu edukacji kulturalnej osób dorosłych 
wymaga szczegółowej analizy i szerokich badań. Dlatego skoncentruję się wy-
biórczo na działaniach realizowanych w ciągu ostatnich lat, które wydały mi się 
najciekawsze z punktu widzenia niniejszej publikacji. 

Centrum Kultury w Lublinie jest instytucją kultury działającą w Lublinie od 
1991 roku. Koncentruje się na tworzeniu sprzyjających warunków dla twórczo-
ści artystycznej w zakresie m.in. teatru, filmu, sztuk plastycznych, muzyki, itp. 
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Organizuje wiele wydarzeń, np. spotkania podróżnicze Dookoła Świata, festi-
wal Wielokulturowy Lublin. Do najciekawszych propozycji edukacyjnych reali-
zowanych przez Centrum Kultury w Lublinie należy niewątpliwie Akademia Od-
kryć Fotograficznych, która jest adresowana do osób fotografujących, jak i tych 
zainteresowanych fotografią, jednocześnie pragnących rozwijać swoje umie-
jętności w tej dziedzinie. Kierowany do osób dorosłych program comiesięcz-
nych zajęć uwzględnia wykłady połączone z autorskimi warsztatami znanych 
fotografików. Na spotkania są również zapraszani teoretycy z dziedziny kultury 
i sztuki. Gośćmi Odkryć fotograficznych byli m.in. Witold Krassowski, Tadeusz 
Rolke, Chris Niedenthal, Tomasz Sikora, Krzysztof Gierałtowski, Maciek Nabr-
dalik, Andrzej Dragan, Krzysztof Miller, Maksymilian Rigamonti, Adam Pańczuk, 
Krzysztof Hejke i Wojciech Prażmowski. 

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN rozpoczął swoją oficjalną działalność 
w 1998 roku. Koncentruje się na gromadzeniu i przekazywaniu wiedzy na te-
mat historii miasta Lublina. Działania te realizuje w trzech miejscach o różnym 
profilu:  Bramie Grodzkiej, Trasie Podziemnej (Trybunał) i Domu Słów (ul. Żmi-
gród). Działalność edukacyjna osób dorosłych jest w Ośrodku Brama Grodz-
ka – Teatr NN prowadzona programowo i kierowana zarówno do mieszkań-
ców Lublina, jak i do odwiedzających miasto turystów. Część z nich ma formę 
zorganizowanych wykładów lub wydarzeń, część natomiast jest prowadzona 
poprzez stronę internetową i znajdujące się na niej publikacje, np.: Leksykon, 
Historia mówiona, Biblioteka Multimedialna. Ośrodek prowadzi również spo-
tkania edukacyjne i oprowadzanie po multimedialnej wystawie-instalacji.

Galeria Labirynt jest miejską instytucją kultury, która powstała w oparciu 
o funkcjonujące od 1956 roku Lubelskie Biuro Wystaw Artystycznych. Dzia-
łalność skoncentrowana jest na sztuce współczesnej, jej prezentowaniu, 
przybliżaniu i upowszechnianiu wiedzy na tematy związane z realizowanymi 
projektami. Edukacja w Galerii Labirynt stanowi bardzo ważną cześć jej dzia-
łalności. Prowadzona jest zarówno w obszarze dzieci i młodzieży, jak również 
osób dorosłych, którym poświęca wiele realizowanych projektów. Warto tu-
taj przytoczyć propozycję dla seniorów pod nazwą Labirynt +. Spotkania mia-
ły za zadanie przybliżenie tej grupie dorosłych tematyki sztuki współczesnej, 
również związanej z wykorzystywaniem multimediów. Zaletą projektu były 
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niewątpliwie dobrane odpowiednio formy przekazu, warsztaty oraz dialog 
z artystami i wykładowcami. Zajęcia miały charakter otwarty. Ciekawą propo-
zycją w zakresie edukacji osób dorosłych był projekt pod nazwą Otwarta Ga-
leria. Zawierał on cykl warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli przedmiotów 
artystycznych z województwa lubelskiego i dotyczył sztuki współczesnej. Spo-
tkania były prowadzone przez edukatorów kulturowych oraz artystów, którzy 
w swoje działania artystyczne włączali uczestników projektu. Do współpracy 
zaproszeni zostali przedstawiciele ważnych instytucji w Polsce zajmujących się 
sztuką współczesną oraz artyści: Janusz Byszewski, Maja Parczewska (Labora-
torium Edukacji Twórczej/Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski); 
Anna Zdzieborska, Zofia Dubowska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki); Ka-
tarzyna Grubek (Centrum Aktywności Obywatelskiej); Paweł Kula (fotograf); 
Maria Adamiec (Akademia Orange); Edyta Ołdak (Stowarzyszenie „Z Siedzibą 
w Warszawie”); Joanna Świerczyńska (artystka wizualna); Maciej Pałka (artysta 
komiksowy); Leszek Karczewski (Muzeum Sztuki w Łodzi).

Dobrym przykładem działań realizowanych w zakresie edukacji osób dorosłych 
w dziedzinie sztuki jest prowadzone przez Galerię Labirynt Studium Wiedzy 
o Sztuce. 

Dedykowany szerokiemu gronu odbiorców sztuki współczesnej, którzy dekla-
rowali chęć pogłębienia wiedzy z tego zakresu i realizowany w trzech modułach 
program umożliwiał uczestnikom zdobycie pogłębionych wiadomości. Poprzez 
wykłady z zakresu historii sztuki, wykłady prezentujące powiązania interdyscy-
plinarne oraz spotkania z artystami, krytykami i kuratorami stworzono możli-
wość poznania sztuki współczesnej i lepszego jej zrozumienia. 

Warsztaty Kultury początkowo funkcjonowały jako oddział Centrum Kultury, a od 
2012 roku jako odrębna instytucja samorządowa. Ich program zakłada propago-
wanie uczestnictwa w kulturze i stawania się jej czynnym odbiorcą. Swoje zało-
żenia realizują poprzez ofertę dla odbiorców indywidualnych, których edukują 
poprzez uczestnictwo w wydarzeniach. Ciekawą propozycją Warsztatów Kultury 
jest program Book it! – kilka zdań o muzyce. Program opiera się na cyklu spotkań 
autorskich poświęconych życiu i twórczości znanych artystów polskiej sceny mu-
zycznej. Spotkaniom towarzyszą dyskusje, rozmowy, filmy, a także koncerty.
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Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego, funkcjonująca w Lublinie już od 110 
lat, poza działalnością typową dla tego rodzaju instytucji, prowadzi wiele pro-
jektów edukacyjnych dotyczących kultury, sztuki oraz historii. Przykładem ta-
kich działań są wykłady otwarte, wystawy edukacyjne czy spotkania z artysta-
mi i autorami książek.

Teatr Stary w Lublinie działa jako jednostka impresaryjna od 2012 r. Jego dzia-
łalność opiera się o program teatralny, koncerty, projekcje filmowe, rozmowy 
i spotkania dla dzieci. Działalność edukacyjną realizuje dla różnych grup wieko-
wych, uwzględniając ich potrzeby związane z wiekiem, najczęściej poprzez two-
rzenie warunków spotkania i dyskusji pomiędzy widzem a artystą. Interesującym 
projektem cyklicznie realizowanym przez instytucję jest Bitwa o literaturę.

Centrum Spotkania Kultur funkcjonuje w Lublinie od 2015 roku. Swój pro-
gram realizuje w oparciu o współpracę z wieloma instytucjami kultury w kraju 
i zagranicą. Bogaty repertuar teatralny, filmowy, operowy, muzyczny, realizo-
wane wydarzenia o skali międzynarodowej wpływają na coraz aktywniejsze 
uczestniczenie w kulturze mieszkańców miasta i regionu. Wystawy, warszta-
ty, koncerty, spotkania tworzą klimat do wspólnego eksplorowania nowych 
obszarów kultury i sztuki. Działania edukacyjne instytucja opiera o realizo-
wane wydarzenia, którym towarzyszą wykłady otwarte, prezentacje i dysku-
sje. Do ciekawych działań realizowanych w CSK należą Lubelskie Spotkania 
Podróżnicze „Kontynenty”. Uczestnicy poprzez zdjęcia, prezentacje, osobiste 
relacje podróżników, rozmowy, dyskusje poznają kulturę, sztukę i historię 
prezentowanych przez gości miejsc.
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repertoire, and regular events of international scale have a growing positive in-
fluence on activating the participation in the culture of inhabitants of the city 
and the region. Exhibitions, workshops, concerts and meetings create a favo-
urable atmosphere for joint exploration of new areas of culture and art. The 
institution’s educational activities are based on realized events, which are ac-
companied by open lectures, presentations and discussions. Among them are 
the Lublin Travel Meetings “Continents” during which participants learn about 
the culture, art and history of the places presented by guests through photos, 
presentations, personal accounts of travellers, conversations, and discussions.

Rozdział V.1

Agata Sztorc

SZTUKA W MIEŚCIE 
warsztaty z użyciem 
rozszerzonej rzeczywistości 
(AR)
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Słowa kluczowe:

rozszerzona rzeczywistość (AR), obraz, zdjęcie, smartfon, aplikacja, Aurasma, 
sztuka w przestrzeni miejskiej, graffiti, instalacja, sztuka w muzeum 

Cele dydaktyczne:

Celem warsztatów jest:

• poznawanie miasta z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości,
• wykorzystanie narzędzi przez edukatorów kulturowych.

Opis:

Warsztaty dotyczą wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości (AR) – aplikacji 
Aurasma w poznawaniu miasta. Rozdział zawiera opis i wykorzystanie przy-
kładowej aplikacji rozszerzonej rzeczywistości (AR) – Aurasma oraz praktyczne 
wskazówki dla trenerów.

WSTĘP

Mobilny Internet i urządzenia multimedialne, takie jak smartfony czy tablety, 
stają się obecnie coraz powszechniejsze. Otwiera to nowe możliwości interak-
cji użytkownika z otaczającą go rzeczywistością. Wyobraźmy sobie przestrzeń 
miejską, która ukrywa w sobie wiele obrazów, filmów czy dźwięków możliwych 
do odnalezienia za pomocą telefonu komórkowego, dzięki jednemu kliknięciu. 
Nie jest to trudne w dobie popularności, jaką w ostatnim czasie święciła apli-
kacja Pokemon Go, gra miejska z użyciem rozszerzonej rzeczywistości. Gracze 
musieli zalogować się do odpowiedniej aplikacji, a następnie za pomocą kame-
ry umieszczonej w smartfonie/tablecie poszukiwać animowanych graficznie 
potworków zakodowanych w różnych miejscach Ziemi, na każdej niemal sze-
rokości geograficznej. To niezwykły przykład, w jaki sposób współczesny świat 
oszalał na punkcie nowej formy zdobywania informacji. Wprowadzenie ele-
mentu fabularnego do przestrzeni nosi nazwę gamifikacji. Twórcy wspomnia-
nej wyżej gry sprytnie wykorzystali możliwości cyfrowego nakładania elemen-
tów cyfrowych na widzialne gołym okiem otoczenie, stworzyli nową, ukrytą 
warstwę treści.
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Metoda wykorzystywania narzędzi cyfrowych do przekształcania widzianego 
świata rzeczywistego wciąż się rozwija i jest wykorzystywana w coraz większej 
liczbie obszarów naszego codziennego życia, nie tylko do tworzenia gier w prze-
strzeni miejskiej. Jest pomocna również w medycynie, gdzie obraz cyfrowy 
nakładany jest na elementy ciała ludzkiego, pokazując wygląd jego narządów 
wewnętrznych lub w motoryzacji, gdzie rozszerzona rzeczywistość pomaga 
mechanikowi w naprawie silnika poprzez wyświetlenie wszystkich elementów 
kryjących się pod maską samochodu. Może być przydatna także w projekto-
waniu wnętrz czy nawet tatuaży, kiedy to na własne oczy możesz zobaczyć, 
jak będzie wyglądała ściana w innym kolorze jeszcze przed malowaniem lub 
w którym miejscu twojego ciała najlepiej będzie wyglądał wymarzony motyw. 
Dla nas najistotniejsze będzie zastosowanie AR w edukacji – powstają mate-
riały edukacyjne wyposażone w interaktywne elementy graficzne, zawierające 
również dźwięk, szeroko stosowana jest także w muzealnictwie. Swoje począt-
ki rozszerzona rzeczywistość ma w lotnictwie, gdzie od lat pomocne w nawiga-
cji, bardziej wyrafinowane aplikacje, stosowane np. w wojsku, posiadają także 
czujnik ruchu pozwalający wykryć zagrożenie. 

Rozszerzona rzeczywistość wciąż się zmienia, pozwalając użytkownikom na ca-
łym świecie na interakcję z technologią, która już dziś potrafi reagować na do-
tyk czy wytwarzać nawet zapach, a także wymaga założenia jedynie okularów 
(Google Glass).

Więcej informacji o rozszerzonej rzeczywistości na YouTube: https://www.
youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY 

Fig. 1 AR w przestrzeni miejskiej źródło: 
https://www.socialsamosa.com/2017/01/ 
digital-marketing-augmented-reality/                          

Fig. 2 Użycie aplikacji AR Anatomy, źró-
dło: https://www.goodworklabs.com/ 
augmented-reality-in-medicine-and-healthcare



V.1

61

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ (AUGMENTED REALITY)

Co oznacza termin „rozszerzona rzeczywistość”? Jest to działanie pole-
gające na połączeniu czasu rzeczywistego (reality), najczęściej w formie 
obrazu rejestrowanego przez obiektyw aparatu, z generowanym cyfro-
wo obrazem  –  rzeczywistością wirtualną (rozszerzoną – augmented). 
Połączenie to uzyskujemy przez wykorzystanie kamery w urządzeniu mobil-
nym, takim jak tablet czy smartfon oraz dzięki odpowiedniej aplikacji, która na 
obraz widziany w obiektywie aparatu/kamery pozwala nałożyć inną zawartość 
– video, audio, link, obraz. Aplikacje rozszerzonej rzeczywistości zazwyczaj za-
wierają globalny system pozycjonowania (GPS), aby zlokalizować miejsce po-
bytu użytkownika i wykryć urządzenie.

Pierwsze prace nad połączeniem obrazu realnego świata oraz rzeczywistości 
wirtualnej rozpoczęły się w latach sześćdziesiątych XX w., a ich wynikiem był 
prototypowy system w formie wyświetlacza montowanego na głowie (Head-
-Mounted Display), z którego generowany obraz jawił się jako prosty rysunek. 
Dopiero trzydzieści lat później rozwój technologiczny umożliwił wykorzystanie 
rozszerzonej rzeczywistości na większą skalę, kiedy to w 1992 roku powstał 
pierwszy smartfon (IBM Simon Personal Communicator), a rok później system 
pozycjonowania NAVSTAR GPS osiągnął pełną operacyjność. W 1997 r. powstał 
pierwszy prototypowy mobilny system zwiedzania miasta z wykorzystaniem 
technologii AR. Ponad dziesięć lat później, gdy telefony komórkowe uzyskały 
już funkcję reagowania na znaczniki umieszczone zarówno w pomieszczeniach, 
jak i w przestrzeni otwartej, stworzono pierwszą w pełni funkcjonalną przeglą-
darkę na urządzenia mobilne – Layar (https://www.layar.com/). Od tego czasu 
następuje wzrost zainteresowania tą technologią, od 2010 r. powstają także 
przeglądarki konkurencyjne względem Layar. 

Fig 3. Aplikacja Aurasma, źródło: https://www.bizjournals.com/losangeles/news/2014/03/10/aurasma.html
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Aplikacją proponowaną przeze mnie do użytku podczas warsztatów edu-
kacyjnych jest Aurasma. Ta darmowa aplikacja potrafi nakładać filmy, zdję-
cia czy animacje na prawdziwy obraz, który widzimy na wyświetlaczu. Jest 
bardzo prosta i intuicyjna w użyciu, można ją pobrać z Google Play lub App 
StoreDemo wykorzystania aplikacji Aurasma: https://www.youtube.com/
watch?v=GBKy-hSedg8 

Wykorzystuje ona nowatorską technologię rozpoznawania obrazu i wymaga 
tabletu lub smartfona z:

– procesorem ARM dużej mocy lub x86,
– wbudowaną kamerą, najlepiej z autofocusem,
– systemem operacyjnym IOS w wersji 5.0+ lub systemem Android 4.0+.

Na urządzeniach niespełniających zalecanych wymagań aplikacja może nie za-
działać. Do uruchomienia interaktywnej niespodzianki wymagane jest połą-
czenie z Internetem poprzez sieć Wi-Fi lub 3G/4G/LTE. 

Aplikacja działa tylko online i żeby z niej skorzystać, pierwszym krokiem jest 
założenie konta. Aby dzielić się stworzonymi własnoręcznie materiałami, ko-
nieczne jest dodanie ich do aplikacji, nadanie im statusu publicznych i stworze-
nie dla nich odpowiedniego kanału, np. szkolnego (podobnie jak na YouTube). 
Użytkownik, chcąc skorzystać z zawartości dodanej do aplikacji, wyszukuje na-
zwę kanału użytkownika czy zawartości i – gotowe.

Użytkowanie aplikacji Aurasma

Do poruszania się po programie należy rozpoznać terminologię. 

•  Overlay (ang. nakrycie, narzuta) – stworzenie dodatkowego obrazu, który 
pojawi się jako rozszerzona rzeczywistość. 

• Trigger (an. spust) – obraz realny uruchamiający aurę; to w nim jest ona zako-
dowana; na niego trzeba będzie najechać kamerą, aby pojawił się ukryty obraz

1. Pobierz aplikację Aurasma na Androida lub iOS. Po pobraniu zainstaluj pro-
gram i załóż w nim konto, naciskając przycisk „Sign up”. Wpisz odpowiadającą 



V.1

63

nazwę użytkownika i hasło. Naciśnij „Join”. Gotowe!

2. Aby uruchomić aplikację, naciśnij ikonę aplikacji, a następnie znaczek „A”, 
który znajduje się na dole strony.

3. Tworzenie warstwy Overlay. Na dole ekranu znajduje się znak „+”, naciśnij go. 
Pojawi się galeria zdjęć pełna gotowych do użycia grafik, animacji i obrazów 3D.

4. Warstwą Overlay może być także obraz/film wykonany przez ciebie lub zgra-
ny z twojej galerii zdjęć. Aby go dodać, kliknij „Device” na dole strony, a na-
stępnie „+” w prawym górnym rogu.

5. Wyświetlą się dwie opcje: „Camera” (Kamera) i „Library” (Biblioteka). Po 
wybraniu którejkolwiek z powyższych opcji na ekranie pojawią się dwie kolej-
ne: „Photo”(Zdjęcie) i „Video”(Film). Wybierasz jedną z opcji i robisz zdjęcie/
nagrywasz/wybierasz gotowy plik i nadajesz mu nazwę a następnie klikasz „Fi-
nish” (Koniec).

6. Aplikacja zapyta, czy chcesz stworzyć Aurę z warstwą Overlay. Jeśli tak, prze-
niesie cię do tworzenia obrazu Trigger.

7. Ostatnim krokiem jest nazwanie gotowej Aury, ustawienie jej jako publicz-
nej (przycisk z napisem „Public”) i kliknięcie przycisku Finish” (Koniec).

Przykład użytkowania aplikacji Aurasma w działaniach edukacyjnych na porta-
lu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EYm3DRHRuzs 

Fig. 4. Instrukcja obsługi aplikacji Aurasma, źródło: https://wiki.mq.edu.au/display/ar/
Creating+AR+using+Aurasma+-+step+by+step+guide
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SCENARIUSZ WARSZTATÓW

Przed zajęciami edukator powinien zadbać o:

• odpowiednio przystosowaną do przeprowadzenia zajęć salę (odpowiednia 
liczba i układ krzeseł oraz stołów, uporządkowane materiały i narzędzia),

• przygotowanie wszystkich materiałów plastycznych niezbędnych do reali-
zacji zajęć oraz sprzętu multimedialnego (wydrukowanie map, zebranie fla-
mastrów w jedno miejsce itd.),

• umiejętne posługiwanie się aplikacją, powinien też przygotować instrukcję 
jej obsługi dla uczestników zajęć (może być w formie prezentacji),

• zakodowanie obrazów w miejscu warsztatów oraz w przestrzeni miejskiej.
 

Czas Temat Metoda Cele Pomoce

20 min Wstęp Powitanie uczestników. Uczestnicy przedstawiają 
się i jednocześnie przyklejają w widocznym miejscu 
swoje imiona zapisane na taśmie papierowej.

Przedstawienie harmonogramu zadań, jakie będą 
realizowane w trakcie warsztatów.

Ustalenie zasad współpracy podczas warsztatów. 
Prowadzący pyta uczestników, jakie zasady powin-
ny panować podczas zajęć i spisuje je w formie kon-
traktu na kartce przyklejonej do ściany, uczestnicy 
podpisują się pod kontraktem.

Przekazanie 
informacji 
o programie 
oraz usta-
lenie zasad 
współpracy 
podczas 
zajęć.

Rzutnik i kom-
puter, 2 kartki 
papieru przy-
klejone do 
ściany, taśma 
papierowa 
i flamastry.

30 min Moduł 
integracyjny

Wywiady / Przebieg zadania:

Uczestnicy dostają coś do pisania i kartki, ich zada-
niem jest dobrać się w parę z osobą, którą najmniej 
znają. 

Następnie przez ok.  1 minutę muszą zdobyć jak 
najwięcej informacji o tej osobie i zanotować je na 
kartce. Kolejnym etapem jest zmiana kolejności, 
także na 1 minutę. Prowadzący kontroluje czas.

Przełamanie 
barier mię-
dzy uczestni-
kami warsz-
tatów oraz 
taki sposób 
prezentacji 
członków 
grupy, by 
wyelimino-
wać stres 
towarzyszący 
przedstawia-
niu się.

Krzesła, flama-
stry, kartki A4, 
minutnik.
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Pierwsza część zadania kończy się w momencie, 
gdy wszyscy uczestnicy ze sobą porozmawiają. 

Uczestnicy siadają w kole i następuje przedstawie-
nie każdego z nich na podstawie informacji zanoto-
wanych przez pozostałe osoby z pary. 

Uwagi: To zadanie najwygodniej wykonuje się bez 
stołów, gdy krzesła są ustawione w kole.

30 min Wprowadze-
nie do tematu 
rozszerzonej 
rzeczywistości

Przebieg zadania:

Dzielimy uczestników na 3 grupy. Każda z nich 
dostaje kartkę papieru i flamastry. Podczas szyb-
kiej 10-minutowej burzy mózgów mają za zadanie 
stworzyć własną definicję rozszerzonej rzeczywi-
stości oraz wypisać jak najwięcej możliwych, ich 
zdaniem, zastosowań narzędzia.

Grupy prezentują swoje wypracowane pomysły, 
prowadzący zbiera na kartonie najważniejsze 
i w ten sposób grupa formułuje własną definicję 
AR – 20 min.

Zweryfi-
kowanie 
obecnej oraz 
wprowadze-
nie uzupeł-
niającej wie-
dzy z zakresu 
rozszerzonej 
rzeczywisto-
ści wśród 
uczestników 
zadania 
oraz próba 
zastosowa-
nia narzędzia 
w praktyce. 
Moduł ten 
posiada rów-
nież dodat-
kowy walor 
integracyj-
ny, jakim 
jest praca 
w parach.

Kartki, 
flamastry.

30 min Prezentacja 
narzędzia 
– aplikacja 
Aurasma

Przebieg zadania:

Prowadzący pokazuje za pomocą prezentacji (np. 
w Prezi – www.prezi.com) lub filmów instruktażo-
wych w serwisie YouTube sposób funkcjonowania 
Aplikacji.

Uczestnicy pobierają program i zakładają konta. 
Wyszukują publiczne konto prowadzącego i obser-
wują go.

Laptop, rzut-
nik, smartfony, 
dostęp do sieci 
Wi-Fi.

60 min Zadanie 
sprawdzające 
sprawność ob-
sługi aplikacji

Uczestnicy dzielą się na pary i wraz z telefonami 
rozchodzą się po budynku, skanując przestrzeń. 
Przed zajęciami prowadzący zakodował tu zdjęcia 
i adresy murali oraz obiektów sztuki w przestrzeni 
publicznej miasta, w którym odbywają się warszta-
ty (należy podać uczestnikom liczbę punktów, które 
muszą znaleźć, np. 5). Uczestnicy zapisują odnale-
zione informacje.

Następnie każda z par dostaje wydrukowaną mapę 
miasta i jej zadaniem jest oznaczenie flamastrem 
oraz aplikacją odnalezionych dzieł i określenie 
indywidualnej trasy ich zwiedzania. Na koniec, gdy 
wszystkie pary skończą to zadanie, następuje omó-
wienie wyników.

Uwagi: najlepiej jest kodować obrazy Aury w innych 
obrazach.

Laptop, rzut-
nik, smartfony, 
dostęp do 
sieci Wi-Fi, 
wydrukowane 
mapy, kolorowe 
flamastry.
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120 
min

Moduł pracy 
w przestrzeni 
miejskiej 

Uczestnicy połączeni w parach mają za zadanie 
namierzyć wszystkie znalezione wcześniej miejsca 
w terenie. W każdym z nich prowadzący zakodował 
wcześniej zadania dla uczestników. Ich zadaniem 
jest wykonać polecenia znajdujące się na wszyst-
kich stacjach, a następnie jak najszybciej wrócić 
do prowadzącego i pokazać dokumentację zadań, 
weryfikując poprawność ich wykonania.

Prowadzący może ukryć w obiektach zarówno zdję-
cia, na których umieszczone będą opisy zadań, jak 
i nagrania videopoleceń.

Przykładowe zadania, jakie prowadzący może 
umieścić w pracach: 

Zróbcie selfie na tle muralu. 

Zapytajcie przechodniów, w którym roku powstała 
ta praca/jaki ma tytuł/kto jest autorem i zanotujcie 
tę informację. 

Nagrajcie smartfonem krótki filmik wideo, wciela-
jąc się w rolę przewodnika, który opowiada o pracy. 

Zbierzcie czterech przypadkowych przechodniów 
z ulicy, którzy są ubrani w kolory takie, jak na pracy 
i zróbcie im zdjęcia.

Pozna-
nie przez 
uczestników 
dzieł sztu-
ki ulicznej 
w przestrze-
ni miejskiej, 
zwiększenie 
orientacji 
w terenie 
poprzez 
zastosowa-
nie nowych 
mediów.

Smartfony, 
dostęp do 
sieci Wi-Fi, 
wydrukowane 
mapy, kolorowe 
flamastry.

60 min Moduł 
ewaluacyjny

Omówienie wyników zadań z poprzedniego modu-
łu (10 min).

Gadająca ściana (50 min) / Przebieg zadania:

Uczestnicy zostają podzieleni na 3 grupy. Każda 
z nich dostaje kartkę papieru i flamastry. Ich zada-
niem jest wypisanie wszystkich zadań, jakie miały 
miejsce podczas warsztatów.

Prowadzący przykleja na ścianie, jedna obok dru-
giej, napisane na kartce nazwy wszystkich zadań, 
jakie odbyły się podczas warsztatów.

Każdy z uczestników dostaje flamaster oraz kilka-
naście karteczek w trzech kolorach – czerwonym, 
żółtym i zielonym. Zadaniem uczestników jest za-
pisanie na swoich karteczkach wniosków i przemy-
śleń odnośnie każdej części warsztatów. Czerwona 
karteczka oznacza ocenę negatywną, zielona – ko-
mentarz pozytywny, żółta – pomysł na rozwinięcie/
modyfikację danego zadania.

Gdy wszyscy uczestnicy przykleją swoje karteczki, 
następuje wspólne omówienie warsztatów, moni-
toruje je prowadzący, grupując podobne karteczki, 
uczestnicy mogą, jeśli chcą, pogłębić swoje wy-
powiedzi lub skomentować pomysły pozostałych 
uczestników zajęć.

Podsumowa-
nie działań 
projek-
towych, 
powtórzenie 
i utrwale-
nie metod 
pracy oraz 
sprawdzenie 
poziomu 
satysfakcji 
uczestników 
warsztatów. 
Jest to także 
miejsce do 
wyrażenia 
przez nich 
swojej opinii, 
a także 
zebranie 
pomysłów 
i dobrych 
praktyk, 
jakie mogą 
usprawnić 
realizacje 
warsztatu 
w przyszłości.

Samoprzylep-
ne karteczki 
zielone, żółte 
i czerwone, fla-
mastry, kartki 
z wypisanymi 
zadaniami.
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Fig. 6. i 7. Zrzuty z ekranu smartfona prezentujące obraz zakodowany w pomieszczeniu za pomocą aplikacji 
Aurasma, fot. Agata Sztorc

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

• Zajęcia zostały zaprojektowane tak, aby mogła wziąć w nich grupa kilkuna-
stu osób dorosłych. Istnieje możliwość dowolnego modyfikowania warszta-
tów przez edukatorów kulturowych.

• Przed realizacją warsztatów należy poinformować wszystkich uczestników 
o tym, jakie wymagania sprzętowe powinny spełnić ich smartfony. Jeśli z ja-
kichś powodów w warsztatach wezmą udział uczestnicy bez smartfona lub 
ze smartfonem bez odpowiedniego oprowadzania, należy połączyć uczest-
ników w większe grupy warsztatowe.

• Zaplanowany czas trwania poszczególnych modułów może być modyfiko-
wany w zależności od tempa pracy uczestników. 

• Prowadzący powinien być przygotowany na sytuacje losowe związa-
ne z działaniem sprzętu elektronicznego oraz znać dobrze prezentowane 
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oprogramowanie, tak aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. 
• Ze względu na terenowy charakter zajęć, podczas trwania warsztatów pro-

wadzący powinien wymienić się z uczestnikami numerami telefonów w ra-
zie nieprzewidzianych sytuacji.

HARMONOGRAM

Zadanie Czas trwania

Wprowadzenie 20 min

Moduł integracyjny 40 min

Moduł technologiczny 120 min

Przerwa 40 min

Moduł pracy w przestrzeni miejskiej 120 min

Moduł ewaluacyjny 60 min

 
EWALUACJA

Scenariusz warsztatów pozwala na zdobycie informacji na temat sztuki 
w przestrzeni publicznej eksplorowanej za pomocą technologii AR. Zostały 
one opracowane w oparciu o metodę blended learning, czyli zadania trady-
cyjne uzupełnione interaktywnymi ćwiczeniami z użyciem smartfona. Zajęcia 
zostały zaprojektowane dla osób dorosłych i młodzieży. Niezbędne jest za-
dbanie o to, aby uczestnicy mieli ze sobą smartfony lub tablety obsługują-
ce aplikację. Prowadzący w trakcie ćwiczeń powinien pytać uczestników, czy 
zadanie jest dla nich zrozumiałe i służyć radą i pomocą w przypadku trud-
ności. W ramach działań ewaluacyjnych proponuję umieścić na ścianach 
w sali warsztatowej dwie kartki, jedną zatytułowaną „plusy”, drugą „minu-
sy” i pozwolić uczestnikom na anonimowe zapisywanie swoich przemyśleń 
w przerwach między ćwiczeniami. Na zakończenie warsztatów prowadzący 
powinien zebrać opinie uczestników i omówić je wspólnie z nimi. Poleca-
ne jest także przygotowanie drukowanych ankiet ewaluacyjnych, zawierają-
cych możliwość oceny każdego modułu zajęć, które będą rozdane na końcu 
warsztatów. Taka ankieta może być wypełniona online za pośrednictwem 
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formularza internetowego (np. Google Form). Podczas zakończenia warsz-
tatów powinna odbyć się wspólna rozmowa – podsumowanie, podczas któ-
rej każdy z uczestników będzie miał okazję do skomentowania warsztatów, 
wskazania najciekawszych i najbardziej przydatnych elementów zajęć oraz 
rekomendacji na przyszłość. 

PODSUMOWANIE

Zaproponowane w powyższym scenariuszu formy pracy z rozszerzoną rze-
czywistością są jedynie sugestią zastosowania nowych mediów w praktyce 
edukacyjnej. Aplikację Aurasma można wykorzystywać również w szkołach, 
ukrywając AR na przykład na tablicach informacyjnych lub w salach eduka-
cyjnych. Popularne jest wykorzystywanie tej metody zwłaszcza w aplikacjach 
służących do zwiedzania galerii i muzeów sztuki, co umożliwia znaczne wzbo-
gacenie tradycyjnych form zwiedzania wystawy z przewodnikiem lub ogląda-
nia ekspozycji indywidualnie. 

Inne pomysły i propozycje na scenariusze

Metody cyfrowe:

• Prezi, 
• kręcenie video smartfonem/telefonem,
• filmy instruktażowe/podcasty,
• filmy na YouTube, 
• Beacons,
• Instagram,
• formularze Google.

Pomysły na warsztaty:
1. Warsztaty o sztuce wideo w przestrzeni miejskiej oparte o przykłady nur-
tu video-art (prezentacja w Prezi (www.prezi.com) z użyciem filmów do-
stępnych na YouTube, wprowadzenie nt. video-art), oglądanie wybranych 
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pozycji oraz realizacja autorskich scenariuszy i jednominutowych etiud filmo-
wych z użyciem smartfona, projekcja filmów na fasadzie budynku w formie 
videoinstalacji.

2. Proponowany materiał filmowy:

Józef Robakowski, Idę,  https://www.youtube.com/watch?v=8cC-xRLMelk 

Józef Robakowski, Rynek, https://www.youtube.com/watch?v=LT6FTRgVxOc

Krzysztof Wodiczko, https://www.youtube.com/watch?v=WqqSwFscWtI 

Grupa Azorro, End of art, https://www.youtube.com/watch?v=G2opw37j6PI 
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3. Warsztaty dla streetworkerów – wywiad środowiskowy w przestrzeni miej-
skiej z użyciem ankiet Google oraz rejestracji wywiadów z nimi za pomocą 
smartfona. Badanie potrzeb mieszkańców dotyczących zmian w najbliższym 
otoczeniu – co należy poprawić. Zaprojektowanie realizacji artystycznych 
w przestrzeni publicznej reagującej na zebrane potrzeby mieszkańców. Reje-
stracja efektów na smartfonie. Działanie inspirowane nurtem community art.

Nowe sposoby zwiedzania ekspozycji muzealnej oraz realizacji warsztatów – 
z użyciem technologii beaconów oraz hasztagami na Instagramie. 



 KOD MIASTA   Kody QR - warsztaty

repertoire, and regular events of international scale have a growing positive in-
fluence on activating the participation in the culture of inhabitants of the city 
and the region. Exhibitions, workshops, concerts and meetings create a favo-
urable atmosphere for joint exploration of new areas of culture and art. The 
institution’s educational activities are based on realized events, which are ac-
companied by open lectures, presentations and discussions. Among them are 
the Lublin Travel Meetings “Continents” during which participants learn about 
the culture, art and history of the places presented by guests through photos, 
presentations, personal accounts of travellers, conversations, and discussions.

Rozdział V.2

Daria Jaranowska, Beata Jaranowska, 
Jan Leye, Arndt Selders

KOD MIASTA
Kody QR - warsztaty
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Słowa kluczowe:

kody QR, zdjęcie, obraz, miasto, smartfon, mapy Google, technologia, skano-
wanie, lokalizacja, aplikacja, czytnik kodów QR

Cele dydaktyczne:

Celem warsztatów jest:

• poznawanie miasta z wykorzystaniem kodów QR,

• wykorzystanie proponowanych narzędzi przez edukatorów kulturowych.

Opis:

Warsztaty dotyczą wykorzystania kodów QR w procesie poznawania miasta. 

Rozdział zawiera opis, definicje, rodzaje, historię i zastosowanie kodów QR, 
opis i wykorzystanie map Google oraz praktyczne wskazówki dla trenerów.

WSTĘP

Współczesne społeczeństwo żyje w świecie zdominowanym przez nowoczesne 
technologie i jest to fakt, który, chcąc nie chcąc, musimy zaakceptować. Szyb-
ki i ciągły rozwój technologii wpływa na relacje międzyludzkie i inne aspekty 
naszego życia i zmienia nasz sposób komunikacji oraz zdobywania informacji. 
Przykładem takiej zmiany widocznej w codziennym życiu są kody QR – małe, 
biało-czarne kwadraty umieszczane na plakatach, reklamach, opakowaniach 
czy w programach telewizyjnych. Są one niezwykle łatwym w zastosowaniu 
narzędziem zawierającym ogrom informacji. Jedno kliknięcie, niczym droga na 
skróty, daje nam dostęp do wszystkich zawartych w nich danych. Na przykład, 
oglądając program kulinarny w telewizji, możesz zeskanować pojawiający się 
na ekranie kod QR i otrzymać przepis na przygotowywane na ekranie danie.

Kody QR mogą być używane do śledzenia, dysponowania zapasami, kontroli, 
kierowania procesami, zarządzania produkcją, wprowadzania danych, wy-
dawania i kontroli przy wejściu do obiektów. Z kodów QR korzystają  firmy 
produkcyjne, hurtownie, magazyny, sklepy detaliczne oraz branże medyczna 
i usługowa. Również nauczyciele mogą wprowadzać je na lekcji jako ciekawy 
sposób przedstawiania nowych tematów (np. na lekcjach chemii) .
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Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące działania kodów QR zawiera poniższy 
link: https://www.youtube.com/watch?v=zZXCt1Ud_zE

KODY QR 

Czym dokładnie są kody QR? BBC w jednym z artyku-
łów na temat kodów QR w edukacji definiuje skrót 
QR (z ang. Quick Response) jako „dwuwymiarowe 
kody kreskowe, które mogą być odczytane za pomocą 
smartfonów, tabletów, laptopów i czytników QR i sta-
nowią bezpośredni link do strony internetowej, wia-
domości e-mail, portalu społecznościowego, artykułu, 
numeru telefonu, itp. Skanowanie kodu QR odbywa 
się za pomocą aparatu wbudowanego w urządzanie 
i aplikacji do odczytu kodów, którą można pobrać za 
darmo z internetu”.

Korzenie tego rozwiązania technologicznego sięgają Japonii. Wzrost gospodar-
czy w latach sześćdziesiątych XX w. spowodował zwiększoną podaż towarów 
w sklepach oraz ich różnorodność. Początkowo ceny towarów były wprowa-
dzane ręcznie, co sprawiało, że wielu kasjerów cierpiało z powodu drętwie-
nia nadgarstka oraz zespołu cieśni kanału nadgarstka. Rozwiązaniem tego pro-
blem stało się wynalezienie kodów kreskowych i rozwój terminali POS (Point 
of Sale). Po zeskanowaniu kodu kreskowego umieszczonego na towarze jego 
cena wyświetlała się na kasie fiskalnej, a informacje o danym produkcie były 
przesyłane do komputera. 
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Z czasem zaczęto poszukiwać coraz szybszych i bardziej nowoczesnych rozwią-
zań. W 1994 firma Denso-Wave (https://www.denso-wave.com/en/) ogłosiła 
pomysł wprowadzenia kodów QR, które pozwalałyby na bardzo szybki odczyt 
danych. W 2002 r., po etapie testowania i ulepszania, kody QR zostały wpro-
wadzone w Japonii na masową skalę. Szeroko zakrojona akcja reklamowa te-
lefonów komórkowych z czytnikami kodów QR dodatkowo przyczyniła się do 
wzrostu popularności i wszechstronnego zastosowania tego rozwiązania. Np. 
dzięki aplikacji, skanując czarno-biały kod, jak ten przedstawiony poniżej, moż-
na przejść do strony internetowej lub pobrać kupon.

Wyróżniamy 5 rodzajów kodów QR:

• QR Code Model 1 i Model 2, 
• Micro QR Code,
• iQR Code,
• SQRC,
• Frame QR.
W trakcie warsztatów skupimy się na pierwszym z wymienionych typów – QR 
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Code Model 1. Jest to najczęściej używany kod, którego największa wersja 14 
pozwala na zapisanie do 1167 cyfr. Model 2 jest ulepszeniem modelu 1 (wersja 
40 - moduły 177x177, 7089 cyfr).

Jak działa kod QR?

„Kody QR działają w podobny sposób do kodów kreskowych UPC, które umiesz-
czane są na wszystkich towarach w sklepach. Różnica między nimi polega na 
tym, że kody QR zawierają dane przedstawione pionowo i poziomo, podczas 
gdy kody kreskowe UPC tylko w poziomie. Dzięki temu kody QR mogą pomie-
ścić ok. 350 razy więcej informacji niż kod kreskowy. Dane zapisane są w posta-
ci modułów (biało-czarne kwadraty).

Istnieje 40 dopuszczalnych wielkości modułów, od wielkości 21 x 21 (wersja 1) 
do 177 x 177 (wersja 40).  Przechodzenie od jednej wielkości do kolejnej pole-
ga na dodaniu 4 modułów do każdej strony kodu. Im więcej kod ma modułów, 
tym więcej danych może pomieścić.

Fizyczny rozmiar kodu QR może być zmieniony poprzez zmianę wielkości po-
szczególnych modułów. Ten sposób wykorzystują strony generujące kody QR, 
kiedy chcą zmienić rozmiar symbolu kodu QR”.

(źródło: http://www.createqrcodes.org/how-do-qr-codes-work.html)

 

Swój własny kod QR można wygenerować na stronie:  http://www.qr-code-
generator.com/. Najpierw wybieramy odpowiednią kartę/zakładkę (URL, 
wizytówka, dowolny tekst, SMS, Facebook, PDF, MP3, aplikacja, obraz, strona 
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www), po czym klikamy na przycisk „Generuj kod QR” i otrzymany kod może-
my pobrać ze strony jako plik jpg.

MAPY GOOGLE 

Mapy Google to usługa oferowana przez Google w formie mapy internetowej 
z dodatkowymi opcjami, jak zdjęcia satelitarne, zdjęcia lotnicze, 360° pano-
ramiczne widoki ulic (Street View), warunki drogowe w czasie rzeczywistym 
(Google Traffic) oraz wyznaczanie tras i planowanie podróży dla pieszych, sa-
mochodów, rowerów (w wersji beta) i transportu publicznego. Mapy Google 
uruchomiono 8 lutego 2005 r., a w 2012 r. firma zatrudniała ponad 7100 pra-
cowników i podwykonawców, którzy są bezpośrednio zaangażowani w prace 
nad mapami.

Mapy Google to nie tylko świetne narzędzie pełne informacji potrzebnych tu-
rystom, rowerzystom czy kierowcom. Posiada ono też inne ciekawe funkcje:



 KOD MIASTA   Kody QR - warsztaty

• zapamiętywanie adresów oznaczonych gwiazdką,
• lokalizacja za pomocą znaczka „Jesteś tutaj”,
• tworzenie wielodniowych tras pieszych,
• ustawianie i zgłaszanie złej lokalizacji,
• wyznaczanie długiej trasy rowerowej,
• natychmiastowe podawanie współrzędnych GPS,
• pokazywanie zdjęć pobliskich miejsc i obiektów,
• wyszukiwanie miejsc w okolicy danego punktu na mapie,
• podawanie wskazówek dojścia /dojazdu na SMS,
• geokodowanie adresów w arkuszu kalkulacyjnym,
• przeglądanie historii lokalizacji.

SCENARIUSZ

Poniżej prezentujemy scenariusz warsztatów z wykorzystaniem kodów QR. 

DZIEŃ 1
Czas Temat Metoda Cele Pomoce 

10 min Wstęp 

Trener wyjaśnia krok po kroku 
plan warsztatów, jakie odbędą 
się w ciągu dnia. Prezentuje 
harmonogram, rodzaje zadań 
i czas przeznaczony na ich 
wykonanie.

Trener powinien jasno 
zaprezentować plan 
warsztatów i czynności, 
jakie będą wykonywane, 
aby uczestnicy wiedzieli 
czego się spodziewać 
i w jaki sposób będą 
zaangażowani w zadania 
na różnych etapach.

Projektor, 
laptop, wy-
drukowane 
harmonogra-
my, tablica.

20 min Rozgrzewka 
nr 1

Uczestnicy siadają na krzesłach 
w kręgu, a jedna osoba stoi na 
środku i mówi: „Kto nie lubi 
kawy?” Osoby, które odpowie-
działy pozytywnie na pytanie 
wstają i szukają dla siebie 
wolnego krzesła, na którym 
mogłyby usiąść. Osoba, dla 
której zabraknie krzesła, staje 
w środku i zadaje inne pytanie. 
Zabawę można kilkakrotnie 
powtórzyć, wykorzystując roz-
maite pytania.

Uczestnicy mają szanse 
lepiej się poznać i roz-
ruszać przed głównymi 
zajęciami warsztatowy-
mi. Jest to dobry sposób 
na „obudzenie” i po-
ranną rozgrzewkę dla 
uczestników.

Krzesła.
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45 min Ćwiczenie 
nr. 1

Uczestnicy mają stworzyć 
plakat obrazujący, czym są 
kody QR i wyjaśnić, co on 
prezentuje.

Trener sprawdza wiedzę 
uczestników na temat  
kodów QR. Dzięki temu 
ćwiczeniu uczestnicy 
mogą nawzajem wy-
mienić się informacjami 
i opiniami na ten temat.

Kartki papie-
ru, markery, 
długopisy. 

45 min
Zapoznanie 
z tematyką 
kodów QR

Trener komentuje wyniki pracy 
grupowej z poprzedniego 
ćwiczenia. W oparciu o przy-
gotowane plakaty i własną 
prezentację trener opowiada 
o tym, czym są kody QR, o ich 
historii, budowie, sposobie 
generowania i aplikacjach na 
smartfony, które służą do ich 
skanowania. Trener podaje 
przykłady wszechstronnego 
zastosowania kodów QR w co-
dziennym życiu.

Trener ma okazję, aby 
ocenić pracę grupową 
z poprzedniego ćwicze-
nia oraz rozwinąć treści 
prezentowane na plaka-
tach uczestników.

Ponadto udziela infor-
macji na tematy nie-
znane uczestnikom, np. 
historia kodów. Uczest-
nicy poznają różnorodne 
zastosowania kodów QR, 
sposób ich generowania 
i przydatne aplikacje na 
smartfony 

Komputer, 
smartfony, 
projektor, 
Internet.

Czas Temat Metoda Cele Pomoce 

15 min
Zapoznanie 
z tematyką 
Map Google

Trener wyjaśnia,  czym są 
Mapy Google i jak z nich ko-
rzystać oraz pyta uczestników 
o ich doświadczenia związane 
z używaniem tej usługi, np. po-
szukiwanie adresu, wyznacza-
nie trasy, lokalizacja GPS itp.

Możliwe, że uczestnicy 
korzystali wcześniej 
z Map Google. Ważne 
jest, aby dokładnie wyja-
śnić, jak działa ta usługa 
i w jaki sposób można 
jej szybko używać po to, 
żeby uczestnicy mogli 
wykonać poprawnie 
swoje zadania na terenie 
miasta i nie zgubić się.

Laptop, 
smartfony, 
projektor, 
Internet.

45 min Ćwiczenie 
nr 2

Trener podaje dwie lokaliza-
cje (np. Berlin i Warszawa). 
Uczestnicy podzieleni na 
mniejsze grupy mają znaleźć 
wskazane miejsca na Mapach 
Google i wyznaczyć trasę 
pomiędzy destynacjami dla 
różnych środków transportu 
(samochód, samolot, pociąg). 
Dla każdej mapy mają wyge-
nerować kod QR. Inne grupy 
sprawdzają poprawność kodów 
QR utworzonych przez pozo-
stałych uczestników.

Uczestnicy mają szansę 
wykorzystać wiedzę 
teoretyczną zdobytą 
na wcześniejszej czę-
ści warsztatów. Mogą 
sprawdzić, czy wszystko 
jest dla nich zrozumiałe 
i uzupełnić braki. To ćwi-
czenie przygotowuje ich 
do głównego zadania.

Smartfony, 
tablica,  
Internet. 



 KOD MIASTA   Kody QR - warsztaty

30 min
Praca w gru-
pach – część 
1

Trener dzieli grupy na jeszcze 
mniejsze grupki i wyznacza 
liderów, którzy będą pomagać 
uczestnikom w wykonaniu 
zadania. Każdy lider ma listę 
kodów QR, pytań, odpowiedzi 
i lokalizacji, której nie wolno 
mu pokazać innym uczestni-
kom. Najpierw każda grupa 
otrzymuje inne lokalizacje, do 
których mają dotrzeć razem 
z liderem. Każda grupa ma 
wydrukowaną mapę, na której 
ma zaznaczyć wszystkie wska-
zane adresy. Wszystkie grupy 
zaczynają równocześnie.

Ustalenie struktury 
grupy jest bardzo ważne, 
ponieważ pozwoli to 
zrozumieć uczestnikom, 
jak mają wykonać to 
zadanie i z kim powinni 
współpracować. Lider 
każdej z grup będzie 
dobrze przygotowany (li-
sta) i nie będzie pomagał 
grupie w szukaniu odpo-
wiedzi (obiektywność). 

Wydruko-
wane mapy 
i listy.

2 h
Praca w gru-
pach – część 
2 (miasto)

Uczestnicy wychodzą na ulice 
miasta w poszukiwaniu pierw-
szej lokalizacji. Po dotarciu na 
miejsce, lider pokazuje im kod 
QR, który mają zeskanować za 
pomocą swoich smartfonów. 
Wtedy na ekranie wyświetla 
się pytanie, na które uczestnicy 
mają odpowiedzieć. Jeśli nie 
znają odpowiedzi, lider daje im 
3 opcje do wyboru. Po wybra-
niu prawidłowej odpowiedzi 
lider podaje grupie kolejną 
lokalizację. Procedura powta-
rzana jest aż do momentu, gdy 
wszystkie miejsca są zazna-
czone na mapie otrzymanej 
przed wyruszeniem w miasto. 
Wszystkie lokalizacje powinny 
być połączone strzałkami wska-
zującymi kierunek, w jakim 
podążała grupa.

Uczestnicy ćwiczą, jak 
w praktyce korzystać 
z kodów QR oraz zdo-
bywają informacje na 
temat miasta i okolic.

Dzięki pytaniom mogą 
też poszerzyć swoją 
wiedzę na różne ogólne 
tematy europejskie. 

Smartfony, 
listy, mapy.

Czas Temat Metoda Cele Pomoce 

15 min

Praca 
w grupach 
– część 3 
(spotkanie)

Trener czeka na wszystkie gru-
py i notuje czas ich powrotu. 
Zbiera mapy z zaznaczonymi 
trasami i sprawdza, czy są 
prawidłowe.  Wygrywa grupa, 
która jako pierwsza dotarła 
z powrotem i wykonała całe 
zadanie.

Uczestnicy uczą się 
szacunku dla innych 
i cierpliwości, czekając, 
aż inne grupy skończą 
zadanie. 

-
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1 h
Komentarze 
i informacje 
zwrotne 

Uczestnicy siadają w kręgu. 
Trener rozpoczyna rozmowę 
i, trzymając w dłoni kamyk, 
podsumowuje przebieg 
warsztatów. Potem przekazuje 
kamyk następnej osobie i po 
kolei każdy uczestnik wypowia-
da swoje opinie i komentarze 
na temat warsztatów. Trener 
ogłasza zwycięzcę gry miejskiej 
z kodami QR.

Uczestnicy mają szansę 
wypowiedzieć swoje 
zdanie na temat warsz-
tatów, podzielić się uwa-
gami i wrażeniami.

Trener słucha ich uwag 
i rozważa je pod kątem 
przyszłych warsztatów. 
Metoda z wykorzy-
staniem kamyka (lub 
innego przedmiotu) po-
zwala uniknąć sytuacji, 
w której kilka osób mówi 
w tym samym czasie. 

Kamyk.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

• Warsztaty powinny odbywać się ciepłą porą roku, np. latem, tak aby warunki 
pogodowe nie utrudniały uczestnikom wykonania zadania na terenie miasta.

• Lokalizacje wybrane przez trenera powinny dotyczyć znanych i rozpoznawal-
nych miejsc w mieście, a odległości między nimi nie powinny przekraczać 20 
minut pieszo.

• Należy się upewnić, że wszyscy uczestnicy warsztatów mają smartfony z czyt-
nikiem kodów QR i dostępem do Internetu. 

• Trener powinien podzielić uczestników na 2 lub 3 grupy, z których każda po-
siada swojego lidera. Grupy otrzymują wydrukowaną mapę w dużym rozmia-
rze oraz długopis /marker do zaznaczania trasy. Liderzy otrzymują listę kodów, 
pytań, odpowiedzi i lokalizacji. Lider nie może pokazywać jej innym uczestni-
kom, podpowiadać grupie, jak znaleźć lokalizacje ani udzielać wskazówek przy 
odpowiadaniu na pytania. Ma być obiektywny i bezstronny. Grupa ma dotrzeć 
do każdego miejsca z listy razem z liderem i zaznaczyć to miejsce na mapie.

• Grupy powinny wyruszyć z różnych miejsc. Przykładowo, jeśli trasa ma 5 lo-
kalizacji od A do E, to trasy mogłyby wyglądać następująco: 

grupa 1 – początek A, koniec E,

grupa 2 – początek B, koniec A,



 KOD MIASTA   Kody QR - warsztaty

grupa 3 – początek C, koniec B.

• W zależności od pochodzenia uczestników, pytania mogą dotyczyć tematy-
ki lokalnej, europejskiej lub wiedzy ogólnej. Przykładowe pytania przedstawia 
poniższa tabela:

Uczestnicy miejscowi
(np. z miasta Münster w Niemczech)

Uczestnicy międzynarodowi

Jak się nazywa największe jezioro koło 
Münster?

Großer Auesee

Auesee

Aasee

Jakie miasto jest stolicą Turcji?

Istambuł

Ankara

Antalia

Jakie są kolory na fladze Münster?

czerwony, żółty, czarny

czerwony, żółty, biały

czerwony, żółty, niebieski

Czy Wielka Brytania jest częścią Unii 
Europejskiej?

Tak, ale rozpoczęła procedurę wyjścia 

tak

nie

W którym niemieckim kraju związkowym leży 
Münster?

Nadrenia Północna-Westfalia

Dolna Saksonia

Hesja

Co jest walutą Polski?

euro

funt

złoty

• Trener powinien przygotować nagrodę dla zwycięskiej grupy – drobny upo-
minek związany z miastem.

•  Trener musi być dobrze przygotowany do prowadzenia warsztatów. Uczest-
nicy natychmiast zauważą braki w wiedzy i przygotowaniu oraz nadmierną 
pewność siebie. Jeśli znamy grupę, można lepiej dostosować pytania do ich 
zainteresowań. Należy zachować otwarty umysł, nauczać innych i samemu się 
od nich uczyć.

•  Nie należy poganiać grupy. Cisza często oznacza brak działania, ale w trakcie 
warsztatów może być to sygnał, że uczestnicy myślą nad rozwiązaniem lub za-
stanawiają się. Język ciała pozwala określić, czy uczestnicy skończyli zadanie. 
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Trener powinien być cierpliwy i dać uczestnikom wystarczająco dużo czasu na 
myślenie i pracę.

• Trener powinien podsumować warsztaty i poinformować uczestników, jakie 
osiągnięto rezultaty, w jaki sposób zostaną one wykorzystane i czego oczekuje 
się od nich w przyszłości.

•  Tematyka warsztatów powinna dotyczyć faktycznie istniejącej potrzeby. Na-
leży więc unikać organizowania niepotrzebnych szkoleń. Trener powinien jasno 
określić i przekazać uczestnikom informacje, czego dotyczą warsztaty, jakiemu 
celowi mają służyć i jakie będą ich rezultaty.

•  Wśród uczestników pojawią się osoby o różnych osobowościach, pochodze-
niu i stylu bycia, więc należy traktować wszystkich z szacunkiem i wyrozumia-
łością. Wsparcie i zrozumienie potrzeb uczestników jest bardzo istotne. Trener 
powinien zadbać o miłą i otwartą atmosferę podczas warsztatów oraz przerw. 

•  Dobra zabawa to podstawa! Połączenie pracy i zabawy to najlepszy sposób 
nauki. Kiedy uczestnicy widzą, że trener z przyjemnością prowadzi zajęcia i do-
brze się bawi, sami też odczuwają pozytywne wibracje i chętniej angażują się 
w wykonywane zadania. Uśmiech i pozytywne nastawienie sprawią, że warsz-
taty będą przyjemnym doświadczeniem zarówno dla trenera, jak i uczestników.
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•  Zawsze trzeba być przygotowanym na niespodzianki. Lepiej wcześniej spraw-
dzić, czy sprzęty działają poprawnie, czy drukarka ma wystarczająco dużo tone-
ru i papieru, aby wydrukować dobre jakościowo mapy, czy miejsce jest odpo-
wiednio przygotowane itp. 

HARMONOGRAM

Proponowany ramowy harmonogram warsztatów:

DZIEŃ 1

10:00-13:00 Sesja przedpołudniowa

13:30 Obiad 

15:00-18:00 Sesja popołudniowa

18:30 Kolacja 

EWALUACJA

Poznawanie miasta dzięki kodom QR to metoda, która daje możliwość pro-
wadzenia warsztatów w ciekawy sposób i pozwala na interaktywne zaanga-
żowanie uczestników w prowadzone zajęcia. Warsztaty z kodami QR to dobry 
sposób na poznanie najbliższej okolicy i ciekawych miejsc w mieście. Uczestni-
cy mają okazję nie tylko zobaczyć interesujące miejsca, zabytki i atrakcje, ale 
również poznać historię i tradycje miasta. 

Warsztaty powinny zakończyć się podsumowaniem i uzyskaniem od uczest-
ników i prowadzących informacji zwrotnej. Istnieje wiele metod, które moż-
na tu wykorzystać (część z nich jest przedstawiona w tabeli ze scenariuszem). 
Kluczowe jest, aby uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami z warsztatów QR 
oraz wskazać najlepsze i najsłabsze strony zajęć. Trener powinien podsumować 
zajęcia i przedstawić własne odczucia z nimi związane oraz ogłosić zwycięzcę 
gry z wykorzystaniem kodów QR. Może także przeprowadzić mały test spraw-
dzający, jaką wiedzę zdobyli uczestnicy w trakcie warsztatów oraz zapytać ich 
np. które z pytań zapamiętali najlepiej, która z odpowiedzi ich zaskoczyła, któ-
re odpowiedzi były dla nich łatwe itp.
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Warsztaty z wykorzystaniem kodów QR są odpowiednie dla grup miejscowych 
i międzynarodowych. Warto pamiętać o praktycznych wskazówkach (np. doty-
czących pogody, pobranych aplikacji, ilości smartfonów) oraz być przygotowa-
nym na sytuacje awaryjne związane z pracą z nowoczesnymi technologiami na 
świeżym powietrzu. Warsztaty można prowadzić dla różnych grup wiekowych 
i dostosować dla grup początkujących.

PODSUMOWANIE

Kody QR są ważnym elementem codziennego życia, a ich popularność stale ro-
śnie dzięki rozwojowi technologii i powszechnemu dostępowi do smartfonów 
i Internetu. Plan tych warsztatów pokazuje, w jaki sposób, wykorzystując kody 
QR, można zwiedzać i zdobywać wiedzę o mieście (historia, kultura, tradycje) 
przy użyciu nowych technologii – smartfonów. Jest to skuteczny sposób na po-
łączenie tradycyjnego i nowoczesnego podejścia do poznawania miasta.

Zaprezentowany scenariusz może być w całości wykorzystany przez edukato-
rów kulturowych w ich pracy. Może być on modyfikowany i dostosowywany do 
indywidualnych potrzeb grupy, z którą pracuje edukator.

Netografia:

Kody QR - wyjaśnienia Common Craft 

https://www.youtube.com/watch?v=zZXCt1Ud_zE

https://www.denso-wave.com/en/

http://www.createqrcodes.org/how-do-qr-codes-work.html

Jak działa kod OR

http://www.createqrcodes.org/how-do-qr-codes-work.html

http://www.qr-code-generator.com/
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Słowa kluczowe:

video, ujęcie, obraz, miasto, smartfon, robienie filmów, techniki kompozycji, 
scenorys, rozmiar kadru

Cele dydaktyczne:

Celem warsztatów jest:

• przekazanie wiedzy o mieście za pomocą filmu nagranego smarfonem, któ-
ry prezentuje miasto na 3 różne sposoby: pozytywnie, negatywnie i neu-
tralnie (wzmianka informacyjna do wiadomości),

• wykorzystanie proponowanych narzędzi przez edukatorów kulturowych.

Opis:

Warsztaty obejmują teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania 
filmów video jako narzędzia do prezentacji miasta na 3 różne sposoby: pozy-
tywnie, negatywnie i neutralnie (wzmianka informacyjna do wiadomości).

Część teoretyczna kładzie nacisk na elementy i proces tworzenia dobrego fil-
mu video (kompozycja, scenorys, rozmiar kadru) oraz sposoby efektywnego 
wykorzystania smartfona do kręcenia filmów.

Część praktyczna obejmuje pracę w grupach w celu zebrania materiału, nagra-
nie 10 ujęć dotyczących określonego aspektu miasta, montaż filmu video oraz 
praktyczne wskazówki dla trenerów.

WSTĘP

Żyjemy w społeczeństwie zdominowanym przez nowoczesne technologie 
i większość z nas akceptuje fakt, że szybki i nieustanny rozwój technologii zmie-
nia sposób, w jaki się komunikujemy i postrzegamy rzeczywistość. Badania wy-
kazały, że ludzie są o 64% bardziej skłonni do zakupu towaru lub usługi prezen-
towanej za pomocą obrazu video. Dlatego chętnie oglądamy reklamy, mimo 
deklaracji, że ich nie lubimy. Niektórzy nawet mają swoje ulubione reklamy, 
a 92% widzów udostępnia innym obejrzane przez siebie filmiki. Większość lu-
dzi najchętniej wybiera filmy o silnym zabarwieniu emocjonalnym, np.:
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• kampania przeciwko przekraczaniu prędkości na drodze
https://www.youtube.com/watch?v=foE3ZdVgnEk, 
• wzruszająca reklama ubezpieczeń na życie
https://www.youtube.com/watch?v=632CHpeHYZE, 
• śmieszne filmy reklamowe
https://www.youtube.com/watch?v=ta0PxRJUh3I .

Lubimy zobaczyć rzeczy na własne oczy, przekonać się o ich istnieniu, a obraz 
video daje nam taką możliwość. Filmy odgrywają ważną rolę w naszym życiu, 
niezależnie od tego, czy jesteśmy wyłącznie konsumentami w sklepie, czy cho-
dzimy do kina. Zwiastuny filmów, które mają wzbudzić zainteresowanie i za-
chęcić do obejrzenia kolejnej produkcji są lubiane przez jednych, a irytujące dla 
drugich. Ostatnio pojawiły się tzw. uczciwe zwiastuny, które są przykładem, jak 
można bawić się filmem i wykorzystać go w inny sposób.  

Przykład tradycyjnej zapowiedzi filmu: https://www.youtube.com/
watch?v=naQr0uTrH_s oraz tzw. uczciwego zwiastuna: https://www.youtube.
com/watch?v=Aa-rfmbUG24. 

Jednym z głównych celów filmu jest przekazywanie treści. Filmiki nagrane 
smartfonem stały się tak popularne, że nawet stacje telewizyjne zaczęły z nich 
korzystać, informując o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w róż-
nych zakątkach świata. Wiele ważnych wydarzeń ma charakter przypadkowy, 
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nieplanowany, spontaniczny, więc nagranie świadka wydarzenia, nawet o ni-
skiej jakości dźwięku i obrazu, jest sposobem na poinformowanie reszty świata 
o tym, co się właśnie stało.

Dobrze dobrane cyfrowe nagrania video mogą wywrzeć duży wpływ na efek-
tywność procesu uczenia, ponieważ wywołują w uczniach ciekawość i zainte-
resowanie tematem, przykuwają uwagę, pokazują przykłady z życia codzienne-
go nawiązujące do omawianych treści oraz stają się materiałem do interakcji 
między uczniami i dyskusji moderowanej przez nauczyciela.

Nagrania video są nieocenionym narzędziem w pracy nauczyciela i stanowią do-
wód, że nowoczesne technologie naprawdę zmieniają współczesną edukację.

JAK SIĘ ROBI FILM?

KOMPOZYCJA OBRAZU
Kompozycja obrazu jest istotna nie tylko w fotografii, ale także w kadrowaniu 
ujęć filmowych. 

Zasada trójpodziału jest to podstawowa i uniwersalna reguła stosowana w fo-
tografii, mająca na celu poprawę kompozycji i równowagi między elementa-
mi znajdującymi się na zdjęciu. Zasada ta zakłada, że obraz podzielony jest 
na dziewięć równych części przez dwie linie poziome oraz dwie linie pionowe, 
a najważniejsze elementy kompozycji powinny być umieszczone wzdłuż tych 
linii lub na ich przecięciu.
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Ważne elementy uwiecznionej sceny powinny pokrywać się z liniami lub znajdo-
wać w miejscu ich przecięcia. Dlatego ważne jest, aby zdecydować, co chcemy 
przekazać na zdjęciu i pozycjonować dominujące, najważniejsze elementy w po-
bliżu owych linii. Oczywiście zdjęcie nie musi być ustawione dokładnie według 
nich. Czasami wymagana jest zmiana ustawienia lub pozycji fotografa po to, aby 
uzyskać jak najlepszy kadr. Niektóre aparaty fotograficzne mają opcję, która po-
kazuje na wyświetlaczu siatkę trójpodziału (jak na powyższym zdjęciu).

Poniższe linki w przystępny sposób wyjaśniają zasadę trójpodziału:

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

https://www.youtube.com/watch?v=w2M4HKn8KpM

Przed rozpoczęciem nagrywania filmu zastanów się, z jakiego miejsca chcesz 
kręcić ujęcie. Perspektywa ma ogromny wpływ na kompozycję obrazu. Filmo-
wanie wyłącznie na wysokości oczu może być monotonne, więc warto spróbo-
wać ujęć kręconych z perspektywy niskiej, wysokiej, ptasiej czy bocznej oraz 
zbliżeń, zdjęć z oddalenia itp. (więcej informacji na ten temat w punkcie 2.2. 
KĄT WIDZENIA KAMERY I ROZMIARY KADRU).

Symetria i wzory są wszechobecne wokół nas, więc warto je wykorzystać, aby 
stworzyć ciekawą i przyciągającą uwagę kompozycję. Można też przełamywać 
symetrie i wzory, aby wywołać większe napięcie między elementami obrazu.

Tło kompozycji pełni bardzo ważną rolę. Ludzki wzrok świetnie rozróżnia po-
szczególne elementy obrazu i ich charakterystykę. Rozejrzyj się i poszukaj tła, 
które nie będzie rozpraszać widza i pozwoli mu się skupić na treści filmu.

Wokoło jest mnóstwo przedmiotów, krajobrazów i miejsc, które mogą wypeł-
nić kadr. Wykorzystaj je i stwórz ciekawe i pięknie skomponowane zdjęcie.

Chcąc uzyskać większą głębię zdjęcia, umieść na nim elementy znajdujące się 
na pierwszym, środkowym i dalszym planie. 

KĄT WIDZENIA KAMERY I WIELKOŚĆ KADRU

Nagrywając film, warto korzystać z różnych kątów widzenia kamery. Video krę-
cone z różnych perspektyw jest bardziej dynamiczne, ciekawsze i różnorodne. 
Wyróżniamy 4 podstawowe kąty widzenia kamery:
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1) Niska perspektywa – kamera skie-
rowana w górę znajduje się poniżej 
linii oczu. Ustawienie sugeruje punkt 
widzenia osoby słabszej lub uległej, 
patrzącej na osobę silniejszą i domi-
nującą. Fotografowane obiekty wyda-
ją się większe i ważniejsze. 

2) Wysoka perspektywa – kame-
ra znajduje się powyżej linii oczu 
postaci i jest skierowana w dół. 
Postaci wydają się bardziej wrażliwe 
i bezbronne. Ustawienie prezentuje 
punkt widzenia osoby znajdującej 
się wyżej, do której mówi znajdują-
ca się niżej osoba filmowana.

 

3)  Perspektywa ptasia – kamera 
patrzy niemal pionowo w dół, poka-
zując postaci i obiekty w znacznym 
skrócie, czytelnie umiejscowione 
w sytuacji terenowej.

4) Pespektywa żabia – sugeruje pa-
trzenie z poziomu ziemi na znajdu-
jące się wyżej, dominujące posta-
ci. Mniej popularna, ale używana 
wówczas, kiedy scena powyżej jest 
interesująca. Podkreśla smukłość, 
wysokość, siłę filmowanych postaci/
rzeczy. 



OBRAZ MIASTA

Rozmiar kadru pozwala zmieniać ilość i rodzaj obrazu rzeczywistości pokazywa-
nej w kadrze. Im jesteśmy dalej, tym widzimy więcej, ale mniej dokładnie, im 
jesteśmy bliżej, tym widzimy mniej, ale za to szczegółowo. Efektem kadrowa-
nia jest plan filmowy, który  jest wynikiem odległości kamery od oglądanego 
obiektu. Wyróżniamy 6 podstawowych rodzajów kadrów/planów filmowych: 

1) szeroki kadr /plan pełny (wide shot)

2) plan ogólny (long shot) 

3) plan średni (medium shot) 

4) półzbliżenie (medium close up MCU)

5) zbliżenie (close up)

6) detal (extreme close up) 
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PLAN OGÓLNY– pokazuje całościowy obraz toczącej się akcji. Widz widzi kra-
jobraz i miejsce akcji stanowiące tło dla wydarzeń. Postaci są rozpoznawalne, 
ale nie wypełniają kadru. 

PLAN PEŁNY – używany, aby pokazać całość danej postaci w jednym kadrze, 
całą sylwetkę na tle miejsca akcji.

PLAN ŚREDNI – ujęcie pokazuje większość postaci, dzięki czemu można zo-
baczyć mowę ciała aktora, ale również ekspresję na twarzy. Zazwyczaj jest to 
ujęcie od talii w górę. 

PÓŁZBLIŻENIE – ujęcie od klatki piersiowej/ramion w górę, które koncentruje 
się na twarzy i emocjach aktora. 

ZBLIŻENIE – ujęcie pokazuje z bliska twarz aktora, część ciała lub przedmiot, 
co pozwala na zauważenie szczegółów danego obrazu.

DETAL – bardzo bliskie ujęcie, które wypełnia cały kadr i skupia się na drobnym 
szczególe przedmiotu/ciała. 

Więcej informacji na temat rozmiarów kadru jest na stronie:

http://learnaboutfilm.com/film-language/picture/shotsize/
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SCENORYS
Scenorys, zwany scenopisem obrazkowym, pokazuje w graficzny sposób, jak 
będzie realizowany film. Składa się z serii rysunków, które reprezentują po-
szczególne kadry wraz z notatkami i uwagami na temat sposobu kręcenia da-
nego ujęcia. Jest to swoisty obrazkowy scenariusz, którego stworzenie jest bar-
dzo ważnym etapem w planowaniu i przygotowywaniu się do kręcenia filmu. 

Etapy tworzenia scenorysu: 

• Stworzenie pustych kadrów – narysowanie/wydrukowanie na kartce serii 
pustych kwadratów, które będą odpowiadać poszczególnym ujęciom lub sce-
nom. Sceny mogą być narysowane ręcznie, komputerowo lub wypełnione 
zdjęciami, a obok powinno znajdować się miejsce na uwagi i notatki dotyczące 
sposobu kręcenia danej sceny.

• Dodanie scenariusza – pod każdym obrazkiem należy dopisać dialogi lub sło-
wa, jakie padają w danej scenie i krótką notkę podsumowująca akcję, która się 
w niej dzieje (jak w komiksie).

• Szkic sceny – należy narysować, jak dana scena ma wyglądać. Scenorys nie 
musi być bardzo szczegółowy, ale powinien zawierać najważniejsze elemen-
ty, postaci, wskazywać, co się w danej scenie dzieje i uwidaczniać sposób 
kadrowania.

Poniżej znajduje się link do filmu instruktażowego, jak stworzyć własny 
scenorys:

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

SCENARIUSZ

Poniżej znajduje się scenariusz trzydniowych warsztatów video.
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DZIEŃ 1
Czas Temat Metody Cele Pomoce 

10 min Wstęp 

Trener wyjaśnia krok po kroku 
plan warsztatów, jakie odbędą 
się każdego dnia. Prezentuje 
harmonogram, rodzaje zadań 
i czas przeznaczony na ich 
wykonanie.

Trener powinien jasno 
przedstawić plan warszta-
tów i czynności, jakie będą 
wykonywane, aby uczest-
nicy wiedzieli, czego się 
spodziewać i w jaki sposób 
będą zaangażowani w za-
dania na różnych etapach.

Projektor,
laptop,
wydrukowa-
ny harmono-
gram, tablica.

15 min Rozgrzewka 
nr 1

Trener przygotowuje zestawy 
pytań z dwoma odpowiedzia-
mi do wyboru. Pytania mogą 
dotyczyć upodobań lub cha-
rakteru uczestników, np. „czy 
wolisz kawę, czy herbatę?” 

Trener zadaje pytanie całej 
grupie; osoby, które wybrały 
pierwszą odpowiedź stają po 
lewej stronie, a osoby, które 
wybrały drugą opcję – po pra-
wej. Następnie trener zadaje 
kolejne pytanie i procedura 
się powtarza.

Uczestnicy mają szanse le-
piej się poznać i rozruszać 
przed głównymi zajęciami 
warsztatowymi. Jest to 
dobry sposób na „obudze-
nie” i poranną rozgrzewkę 
dla uczestników. Trener 
ma szanse lepiej poznać 
uczestników, a oni mogą 
dowiedzieć się czegoś wię-
cej o upodobaniach innych 
osób z grupy.

Wydrukowa-
ne zestawy 
pytań.

30 min

Teoretyczny 
wstęp doty-
czący filmów i 
nagrań video

Trener wyjaśnia 3 współ-
czesne zjawiska związanie z 
nagrywaniem filmów:
- popularność youtuberów,
- siłę oddziaływania reklam i 
antyreklam,
- wykorzystanie filmów 
nagranych smartfonem w 
wiadomościach.
Grupa dyskutuje na w/wym. 
tematy.

Uczestnicy dowiadują się, 
jak potężnym narzędziem 
może być zwykłe video na-
grane smartfonem. Obec-
nie każdy może współtwo-
rzyć wiadomości medialne, 
a youtuberzy są zapraszani 
do współpracy przy pro-
gramach telewizyjnych.

Laptop, 
projektor.

20 min Nagranie video 
nr 1, 2 i 3 

Trener prezentuje 3 filmy: 
reklamę, antyreklamę i 
zabawną reklamę. Wszystkie 
filmy są dostępne na kanale 
YouTube.

Uczestnicy oglądają 
przykłady różnych typów 
filmów reklamowych i uczą 
się, jak mogą wpływać na 
widza. 

Laptop, 
projektor, 
Internet,
głośniki.
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30 min

Ogólne in-
formacje na 
temat teorii 
kompozycji

Trener wyjaśnia zasady kom-
pozycji stosowane w fotografii 
(reguła trójpodziału, symetria, 
perspektywa, tło, kadr, głębia, 
itd.) i pokazuje przykłady.

Uczestnicy uczą się podsta-
wowych zasad kompozycji 
obrazu i jak rozpoznawać 
rodzaje technik stosowa-
nych w fotografii i filmie.

Laptop, 
projektor, 
flipchart.

Czas Temat Metody Cele Pomoce 

30 min Ćwiczenie nr 1

Zadaniem uczestników jest 
narysowanie 3 obrazków o 
tym samym znaczeniu, a na-
stępnie 1 obrazka o 3 różnych 
znaczeniach. Każdy pracuje 
indywidualnie, a potem 
pokazuje swoje prace innym. 
Po zakończeniu zadania grupa 
omawia rysunki.

Umiejętność rysowania 
nie jest ważna. W zadaniu 
chodzi o uzmysłowienie 
uczestnikom, że różne 
obrazy mogą reprezento-
wać to samo znaczenie i że 
jedną treść można wyrazić 
na rozmaite sposoby.

Kartki papie-
ru, ołówki.

40 min

Ogólne infor-
macje na temat 
kątów kamery 
i rozmiarów 
kadru

Trener prezentuje przykłady 
różnych sposobów kadrowa-
nia (perspektywa, rozmiar 
planu). Wyjaśnia, jakie odczu-
cia, wrażenia i emocje wy-
wołuje zastosowanie różnych 
ujęć filmowych u widza. 

Ważne jest, żeby uczest-
nicy mieli świadomość, 
że zastosowanie różnych 
sposobów kadrowania 
podnosi wartość filmu. 
Zmiana rozmiaru kadru 
i perspektywy wywołuje 
u widza różne emocje i 
nastawienie. 

Laptop, 
projektor.

20 min Ćwiczenie nr 2

Trener ma 6 wydrukowa-
nych zdjęć, z których każde 
prezentuje inne rozmiary 
kadru (zbliżenie, szeroki 
kadr, plan ogólny itp.) i ich 
wydrukowane nazwy. Jedna 
grupa dostaje zdjęcia, a druga 
nazwy. Uczestnicy stają w 
dwóch rzędach, nie pokazując 
sobie wydruków. Pierwsza 
grupa opisuje, co widzi na 
zdjęciu, a druga ma odgadnąć, 
jaki rozmiar kadru pasuje do 
tego opisu. Uczestnicy mogą 
zadawać pytania.

Uczestnicy uczą się roz-
różniać rodzaje kadro-
wania i sposoby prezen-
tacji elementów obrazu. 
Dostrzegają, jak zmiana 
rozmiaru kadru wpływa na 
postrzeganie.

Wydru-
ki zdjęć, 
wydruko-
wane nazwy 
rozmiarów 
kadru.

30 min
Ogólne infor-
macje na temat 
scenorysu

Uczestnicy dostają kartki 
papieru z wydrukowanym 
scenorysem. Mają zgadnąć, 
co to jest i czemu służy. Na-
stępnie trener wyjaśnia, czym 
jest scenorys i że jest istotny 
przy planowaniu kręcenia 
filmu, żeby uniknąć pomyłek i 
sprawnie realizować ujęcia.

Uczestnicy rozumieją, jak 
ważne i przydatne jest do-
bre zaplanowanie nagry-
wania filmu. Każda scena 
powinna być szczegółowo 
przygotowana i opisana 
(np. jakiego rozmiaru ka-
dru użyć). 

Laptop, 
projektor.
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1 h Ćwiczenie nr 3

Uczestnicy mają wymyślić 
krótką historyjkę, którą 
można opowiedzieć w 8 sce-
nach. Mają narysować swój 
pierwszy własny scenorys do 
tej historii, opisując każde 
ujęcie, rodzaj kadrowania i 
perspektywy. 

Uczestnicy próbują swoich 
sił w tworzeniu scenory-
su. Po tym zadaniu będą 
umieli samodzielnie stwo-
rzyć kolejne scenorysy. 

30 min
Komentarze i 
podsumowanie 
nr 1

Trener daje każdemu uczest-
nikowi wydrukowany rysunek 
dłoni, której palce są podpisa-
ne: „Podobało mi się”, „Trzeba 
poprawić”, „Słaby punkt”, 
„Sugestie” i „Mocny punkt”. 
Na każdym palcu uczestnik 
ma napisać swój komentarz, 
odnosząc się do różnych 
części warsztatów, jakie miały 
miejsce tego dnia. 

Następnie wszyscy siadają w 
kręgu i każdy po kolei  prezen-
tuje swoją „dłoń”. 

Trener może poznać 
potrzeby uczestników, 
dowiedzieć się, co poszło 
dobrze, a nad czym należy 
popracować. Dostaje też 
wskazówki, jak udoskona-
lić dalsze części warszta-
tów oraz przyszłe zajęcia. 
Uczestnicy odgrywają 
aktywną rolę w tworzeniu 
warsztatów.

Wydrukowa-
ne „dłonie”.

DZIEŃ 2
Czas Temat Metody Cele Pomoce 

15 min Rozgrzewka 
nr 2

Uczestnicy siadają na krze-
słach w kręgu, a jedna osoba 
stoi na środku i mówi: „Kto 
nie lubi kawy?” Osoby, które 
odpowiedziały pozytywnie 
na pytanie wstają i szukają 
dla siebie wolnego krzesła, 
na którym mogłyby usiąść. 
Osoba, dla której zabraknie 
krzesła staje w środku i zadaje 
inne pytanie. Zabawę możne 
kilkakrotnie powtórzyć, wyko-
rzystując rozmaite pytania.

Uczestnicy mają szansę le-
piej się poznać i rozruszać 
przed głównymi zajęciami 
warsztatowymi. Jest to 
dobry sposób na „obudze-
nie” i poranną rozgrzewkę 
dla uczestników.

Krzesła. 

15 min Nagranie video 
nr 4 i 5

Trener prezentuje zwiastun 
popularnego filmu, a potem 
parodię zapowiedzi tego 
samego filmu (tzw. uczciwy 
zwiastun). 

Ważne, aby uczestnicy 
zobaczyli różne typy zwia-
stunów filmowych. Dzięki 
temu mogą dostrzec, jak 
forma filmu wpływa na 
jego odbiór i zabarwienie 
emocjonalne. 

Laptop, pro-
jektor, głośni-
ki, Internet.
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15 min Teoria używa-
nia smartfona

Trener zachęca uczestników 
do korzystania z aparatów 
w smartfonach. Pokazuje 
podstawowe zasady robie-
nia dobrych zdjęć i filmików 
(np. trzymanie smartfona w 
pozycji poziomej w trakcie 
nagrywania filmu). 

Uczestnicy poznają możli-
wości swoich smartfonów, 
dostrzegając tym samym, 
że drogi sprzęt nie jest 
warunkiem koniecznym 
do zrobienia dobrego 
nagrania. 

Smartfony. 

Czas Temat Metody Cele Pomoce 

45 min Ćwiczenie nr 4

Uczestnicy pracują w małych 
grupach, a ich zadaniem jest 
nagranie krótkiego video za 
pomocą smartfona. Mają 
wybrać jedną osobę z grupy i 
nakręcić filmik reklamowy o 
tej osobie (np. klip na roz-
mowę o pracę). Potem każda 
grupa prezentuje swoją pracę 
i decyduje, która osoba zosta-
ła zareklamowana najlepiej i 
dlaczego (np. która dostałaby 
pracę).

Uczestnicy ćwiczą używa-
nie smartfonów do nagry-
wania filmów. Porównują 
swoje nagrania i otrzymują 
informacje zwrotne na 
temat ich pracy od pozo-
stałych osób w grupie. 

Laptop, 
projektor, 
smartfon, 
głośniki.

10 min

Ogólne infor-
macje jak zbie-
rać materiał do 
filmu

Trener wyjaśnia, że przed 
zrobieniem filmu uczestnicy 
powinni zebrać informacje na 
temat, o którym chcą robić 
film. Rezultatem prac ma 
być krótkie nagranie video po-
kazujące miejsce/wydarzenie 
w sposób pozytywny, nega-
tywny i neutralny. Uczestnicy 
mają zgromadzić materiały na 
interesujący ich temat, aby 
być dobrze przygotowanymi 
do nagrania.

Uczestnicy uczą się, jak 
planować zadania, przygo-
towywać się do robienia 
filmu i zbierać materia-
ły. Stworzenie filmów o 
wydźwięku pozytywnym, 
negatywnym i neutralny 
nie będzie możliwe, jeśli 
uczestnicy nie poznają do-
brze tematyki, którą mają 
zobrazować.

Laptop, 
projektor,
flipchart.

15 min Podział na 3 
grupy

Trener dzieli uczestników na 
3 grupy i rozdziela zadania. 
Podaje nazwy miejsc/wyda-
rzeń, na których uczestnicy 
mają się skupić (np. miej-
scowy targ). Pierwsza grupa 
przygotowuje na dany temat  
film o wydźwięku  pozytyw-
nym (reklama), druga grupa 
– o negatywnym (antyrekla-
ma), a trzecia – o neutralnym 
(wzmianka informacyjna do 
wiadomości).

Uczestnicy dowiadują się, 
na czym dokładnie polega 
ich główne zadanie. Trener 
powinien ustalić, ile ujęć 
ma być zrobionych, biorąc 
pod uwagę fakt, że uczest-
nicy są początkującymi 
filmowcami-amatorami. 
Np. może określić, że film 
ma zawierać maksymalnie 
10 ujęć.

Wydrukowa-
ne zadania.



V.3

99

1 h

Praca w gru-
pach – część 
1 (zbieranie 
materiału)

Uczestnicy są gotowi do roz-
poczęcia pracy nad zadaniem. 
Pracując w grupach, mają 
zebrać materiały na wskazany 
temat. Po zapoznaniu się z 
materiałem mają zdecydo-
wać, jaki aspekt danego tema-
tu przedstawić w swoim filmie 
i w jaki sposób.

Ta część warsztatów jest 
niezwykle istotna. Dobrze 
zrobiony wywiad i znajo-
mość tematyki pozwoli 
uczestnikom wybrać kon-
kretny aspekt tematu, na 
jakim skoncentrują się w 
swoim filmie oraz sposób 
jego prezentacji (pozytyw-
ny, negatywny, neutralny). 

Smartfony, 
laptopy, 
Internet.

2 h
Praca w gru-
pach – część 2 
(scenorys)

Uczestnicy mają przygotować 
scenorys oraz zdecydować, ja-
kie sceny umieszczą w swoim 
filmie i jak je skadrują.

Dobrze skonstruowany 
scenorys pozwoli uczest-
nikom zaoszczędzić czas i 
uniknąć chaosu w trakcie 
nagrywania filmu. Uczest-
nicy mają zaplanować 
wszystkie istotne elementy 
– rodzaj ujęcia, lokalizację, 
sposób kadrowania, itp. 

Kartki papie-
ru, długopisy, 
laptopy.

15 min
Komentarze i 
podsumowanie 
nr 2

Trener ma 3 kartki papieru, 
na których widnieją napisy: 
„100%”, „50%” i „0%”. Kładzie 
je na podłodze – po lewej 
kartkę z napisem „100%”, w 
środku „50%”, a po prawej 
„0%”. Następnie czyta pytania 
dotyczące warsztatów (np. 
„Czy podobała ci się część 
teoretyczna?”, „Czy podo-
bało ci się to zadanie?” itd.). 
Uczestnicy odpowiadają na 
pytania, stając przy wybranej 
kartce papieru – po lewej, po 
prawej lub na środku.  

Trener może poznać 
potrzeby uczestników, 
dowiedzieć się, co poszło 
dobrze, a nad czym należy 
popracować. Dostaje też 
wskazówki, jak udoskona-
lić kolejną część warszta-
tów .

Uczestnicy mogą wyrazić 
swoje opinie. 

Wydrukowa-
ne liczby.

DZIEŃ  3
Czas Temat Metody Cele Pomoce

20 min Rozgrzewka 
nr 3

Uczestnicy stają w kręgu. 
Jedna osoba wychodzi z 
pokoju, a pozostali wybierają 
lidera, który będzie inicjował 
różne ruchy, a reszta będzie 
go naśladować. Osoba, która 
była na zewnątrz, wraca do 
sali i ma zgadnąć, kto jest lide-
rem. Lider ma ciągle zmieniać 
swoje ruchy, aby utrudnić 
tej osobie odgadnięcie, kto 
inicjuje te zachowania. 

Uczestnicy mogą się lepiej 
poznać. -
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Czas Temat Metody Cele Pomoce

3 h
Praca w gru-
pach – część 3 
(robienie filmu)

Uczestnicy kierują się do 
miejsc, gdzie będą nagrywać 
filmy. Mają ze sobą smartfo-
ny, scenorysy i są gotowi do 
wykonania zadania.

Uczestnicy mogą zreali-
zować plan, który sami 
stworzyli i nakręcić video 
na podstawie własnych 
ustaleń i scenorysu. Dobry 
plan pozwala im na szyb-
szą i bardziej efektywną 
realizację zadania, niż 
miałoby to miejsce przy 
spontanicznym i niezapla-
nowanym kręceniu filmu.

Smartfo-
ny, lista 
lokalizacji.

2 h
Praca w gru-
pach – część 4 
(montaż)

Uczestnicy wybierają naj-
lepsze ujęcia i montują je w 
jeden film. Przed montażem 
uczestnicy powinni obejrzeć 
instruktaż obróbki i montażu 
filmów w Internecie. Trener 
powinien służyć radą w razie 
pytań i wątpliwości.

Uczestnicy uczą się współ-
pracować podczas fazy 
podejmowania decyzji. 
Ćwiczą swoje umiejętności 
w montowaniu filmów. 

Laptopy, dru-
karka, kartki 
A4.

1 h Prezentacja 
rezultatów

Uczestnicy prezentują rezul-
taty swojej pracy. Członkowie 
różnych grup nawzajem oce-
niają swoje filmy. 

Uczestnicy i trener porów-
nują oraz oceniają rezulta-
ty prac.

Laptop, 
tablica 
magnetyczna.

1 h
Komentarze i 
podsumowanie 
nr 3

Uczestnicy siadają w kręgu. 
Trener rozpoczyna rozmowę 
i, trzymając w dłoni kamyk, 
podsumowuje przebieg 
warsztatów. Potem przeka-
zuje kamyk następnej osobie 
i po kolei każdy uczestnik 
wypowiada swoje opinie 
oraz komentarze  na temat 
warsztatów.

Uczestnicy mają szansę 
wypowiedzieć swoje zda-
nie na temat warsztatów, 
podzielić się uwagami i 
wrażeniami.

Trener słucha ich uwag 
i rozważa je pod kątem 
przyszłych warsztatów. 
Metoda z wykorzystaniem 
kamyka (lub innego przed-
miotu) pozwala uniknąć 
sytuacji, w której kilka 
osób mówi w tym samym 
czasie.

Kamyk.
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

WARSZTATY
• Trener musi być dobrze przygotowany do prowadzenia warsztatów. Uczestni-
cy natychmiast zauważą braki w wiedzy i przygotowaniu oraz nadmierną pew-
ność siebie. Jeśli znamy grupę, można wówczas lepiej dostosować pytania do 
ich zainteresowań. Należy zachować otwarty umysł, nauczać innych i samemu 
uczyć się od nich.

• Nie należy poganiać grupy. Cisza często oznacza brak działania, ale w trakcie 
warsztatów może być to sygnał, że uczestnicy myślą nad rozwiązaniem lub za-
stanawiają się. Język ciała pozwala określić, czy uczestnicy skończyli zadanie. 
Trener powinien być cierpliwy i dać uczestnikom wystarczająco dużo czasu na 
myślenie i pracę.

• Trener powinien podsumować warsztaty i poinformować uczestników, jakie 
osiągnięto rezultaty, w jaki sposób zostaną one wykorzystane i czego oczekuje 
się od nich w przyszłości.

• Tematyka warsztatów powinna dotyczyć faktycznie istniejącej potrzeby. Na-
leży więc unikać organizowania niepotrzebnych szkoleń. Trener powinien jasno 
określić i przekazać uczestnikom informacje, czego dotyczą warsztaty, jakiemu 
celowi mają służyć i jakie będą ich rezultaty.

• Wśród uczestników pojawią się osoby o różnych osobowościach, pochodze-
niu i stylu bycia, więc należy traktować wszystkich z szacunkiem i wyrozumia-
łością. Wsparcie i zrozumienie potrzeb uczestników jest bardzo istotne. Trener 
powinien zadbać o miłą i otwartą atmosferę podczas warsztatów oraz przerw. 

• Dobra zabawa to podstawa! Połączenie pracy i zabawy to najlepszy sposób 
nauki. Kiedy uczestnicy widzą, że trener z przyjemnością prowadzi zajęcia i do-
brze się bawi, sami też odczuwają pozytywne wibracje i chętniej angażują się 
w wykonywane zadania. Uśmiech i pozytywne nastawienie sprawią, że warsz-
taty będą przyjemnym doświadczeniem zarówno dla trenera, jak i uczestników.

• Zawsze trzeba być przygotowanym na niespodzianki. Lepiej wcześniej spraw-
dzić, czy sprzęty działają poprawnie, czy drukarka ma wystarczająco dużo tuszu 
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i papieru, aby wydrukować dobre jakościowo zdjęcia itp. 

• Montaż. Nagrywanie filmu to tylko połowa sukcesu, dobry montaż dopełnia 
całości. Darmowe programy do obróbki video oraz filmy instruktażowe są do-
stępne w Internecie, np:

https://video-editor-free.en.softonic.com/
https://filmora.wondershare.com/video-editor/free-video-editing-software-
-windows.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bg8-83heFRM
https://www.youtube.com/watch?v=0pCI_g9dHRk
https://www.techsmith.com/camtasia.html
http://www.vegascreativesoftware.com/us/

ZBIERANIE MATERIAŁU
• Harmonogram – zapisz najważniejsze zadania do wykonania przed ustalo-
nym terminem (np. znaleźć 10 informacji źródłowych do 10 września, skończyć 
wstępne zbieranie materiału do 15 października itp.) i trzymaj się swoich usta-
leń. Potrzeba czasu na zebranie ogólnych informacji o temacie i dostępnych 
źródłach, zapoznanie się z ich treścią, selekcję, zrobienie notatek i uzupełnie-
nie o nowe lub bardziej szczegółowe informacje.

• Skoncentruj się na celu, dla jakiego zbierasz materiały. Łatwo można popaść 
w przesadę i stracić cenny czas na zbieranie o czymś dużych ilości informacji, 
podczas gdy należy skupić się na treściach, które faktycznie wnoszą coś intere-
sującego do tematu, na jaki będziesz robić film. 

• Wikipedia jest dobrym punktem wyjścia do ogólnego zapoznania się z tema-
tem, ale nie może być jedynym źródłem informacji. Skorzystaj z odnośników do 
materiałów źródłowych i poszukaj innych zasobów, które pozwolą ci na lepsze 
poznanie tematu.

• Dobra organizacja pracy jest bardzo istotna. Nie próbuj robić wszystkiego na 
raz, zaplanuj działania, postępuj zgodnie z ustalonym harmonogramem.

• Zadawaj pytania i proś o pomoc. Ludzie chętnie dzielą się wiedzą, 
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doświadczeniem i posiadanymi informacjami, które mogą być ciekawsze, niż 
materiały pisane. Np. możesz zapytać bibliotekarza, jak dalej postąpić z zebra-
nym materiałem i gdzie zdobyć interesujące, a nieznane informacje na dany 
temat.

HARMONOGRAM

Proponowany ramowy harmonogram warsztatów:

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 DZIEŃ 3

10:00-13:00 Sesja przedpołudniowa

13:30 Obiad 

15:00-18:00 Sesja popołudniowa

18:30 Kolacja 

EWALUACJA

Poznawanie miasta dzięki warsztatom „Obraz miasta” to metoda, która daje 
możliwość prowadzenia warsztatów w interesujący sposób i pozwala na in-
teraktywne zaangażowanie uczestników w prowadzone zajęcia. Warsztaty vi-
deo to dobry sposób na poznanie ciekawych informacji związanych z miastem 
(miejsca, budynki, znane osoby, historia, itp.). Uczestnicy mają okazję nauczyć 
się podstawowych technik robienia filmów i prezentacji tematu z różnych ujęć. 
Samodzielnie mogą wybrać ten aspekt miasta, który ich interesuje i przedsta-
wić go z bliższej lub dalszej perspektywy. Warsztaty video pobudzają kreatyw-
ne myślenie oraz pozwalają uczestnikom odkryć, jak różnorodne i nieoczywiste 
jest ich miasto.

Warsztaty powinny zakończyć się podsumowaniem i uzyskaniem od uczestni-
ków i prowadzących informacji zwrotnej. Istnieje wiele metod, które można tu 
wykorzystać (część z nich jest przedstawiona w tabeli ze scenariuszem). Klu-
czowe jest, aby uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami z warsztatów video, 
zaprezentować swoje filmy i ocenić prace przygotowane przez pozostałych 
uczestników. Ich komentarz powinien także uwzględniać najlepsze i najsłab-
sze strony zajęć. Trener powinien podsumować zajęcia i przedstawić własne 
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odczucia z nimi związane. Może także przeprowadzić mały test sprawdzający 
wiedzę, którą uczestnicy zdobyli w trakcie warsztatów oraz zapytać ich, jak ro-
bienie filmów wpłynęło na ich postrzeganie miasta, które rzeczy sprawiły im 
trudność itp.

Warsztaty można prowadzić dla różnych grup wiekowych i dostosować dla 
grup początkujących. Zawarte w rozdziale linki do stron internetowych zawie-
rają wiele przydatnych informacji. Trener prowadzący warsztaty video powi-
nien posiadać przynajmniej ogólną wiedzę na temat robienia filmów, aby móc 
sprawnie przeprowadzić zajęcia.

PODSUMOWANIE

Filmy i nagrania video są nieodłącznym elementem codziennego życia, zwłasz-
cza teraz, kiedy dzięki nowoczesnej technologii niemal każdy może nagrać wła-
sny filmik za pomocą telefonu komórkowego. Plan tych warsztatów pokazu-
je, w jaki sposób, wykorzystując nagrania video, można prezentować miasto 
w różnym świetle oraz zwiedzać je i zdobywać o nim wiedzę (historia, kultu-
ra, tradycje) przy użyciu nowych technologii – smartfonów. Jest to skuteczny 
sposób na połączenie tradycyjnego i nowoczesnego podejścia do poznawania 
miasta.

Zaprezentowany scenariusz może być w całości wykorzystany przez edukato-
rów kulturowych w ich pracy. Może być on modyfikowany i dostosowywany do 
indywidualnych potrzeb grupy, z którą pracuje edukator.
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Netografia:
https://www.youtube.com/watch?v=foE3ZdVgnEk

https://www.youtube.com/watch?v=632CHpeHYZE

https://www.youtube.com/watch?v=ta0PxRJUh3I

https://www.youtube.com/watch?v=naQr0uTrH_s

https://www.youtube.com/watch?v=Aa-rfmbUG24

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

https://www.youtube.com/watch?v=w2M4HKn8KpM

http://learnaboutfilm.com/film-language/picture/shotsize/

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

https://video-editor-free.en.softonic.com/

https://filmora.wondershare.com/video-editor/free-video-editing-software-windows.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Bg8-83heFRM

https://www.youtube.com/watch?v=0pCI_g9dHRk 

https://www.techsmith.com/camtasia.html

http://www.vegascreativesoftware.com/us/
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repertoire, and regular events of international scale have a growing positive in-
fluence on activating the participation in the culture of inhabitants of the city 
and the region. Exhibitions, workshops, concerts and meetings create a favo-
urable atmosphere for joint exploration of new areas of culture and art. The 
institution’s educational activities are based on realized events, which are ac-
companied by open lectures, presentations and discussions. Among them are 
the Lublin Travel Meetings “Continents” during which participants learn about 
the culture, art and history of the places presented by guests through photos, 
presentations, personal accounts of travellers, conversations, and discussions.

Rozdział V.4

Daria Jaranowska, Beata Jaranowska,

 Arndt Selders

DŹWIĘKI MIASTA
Warsztaty nagrywania 
audioopowieści
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Słowa kluczowe:

dźwięk, audio, historia, fabuła, smartfon, słuchanie, nagrywanie, dyktafon

Cele dydaktyczne:

Celem warsztatów jest:

• poznawanie miasta z wykorzystaniem nowych technologii – smartfona,

• wykorzystanie proponowanych narzędzi przez edukatorów kulturowych.

Opis:

Warsztaty zawierają teoretyczne i praktyczne informacje na temat wykorzysta-
nia nagrań dźwiękowych do stworzenia audioopowieści.

Część teoretyczna zawiera treści dotyczące korzystania z audiobooków, prak-
tyczne wskazówki pisania fabuły i zasady efektywnego używania dyktafonu 
w smartfonie.

Część praktyczna obejmuje pracę w grupach w celu zbierania materiału i pisa-
nia fabuły, nagrywanie historii i dźwięków miasta, montaż audioopowieści oraz 
praktyczne wskazówki dla trenerów.

WSTĘP

Dźwięk otacza nas z każdej strony i dostarcza nam ogromnej ilości informacji. 
„Zdrowy młody człowiek słyszy dźwięki z zakresu od około 20 Hz do 20000 Hz 
w zależności od ich głośności. Jesteśmy jednak najbardziej wyczuleni na okre-
ślone częstotliwości w ramach tego spektrum, zwłaszcza na częstotliwości, 
które obejmują zakres ludzkiej mowy, tj. od 2000 Hz do 4000 Hz” (Uniwersytet 
Calgary, Dlaczego dźwięk jest ważny?).



DŹWIĘKI MIASTA

Muzyka przywołuje wspomnienia i pozwala nam lepiej pamiętać ważne wyda-
rzenia i doświadczenia życiowe. Dźwięki wpływają na nasze odczucia, emocje, 
decyzje i osądy. Lutz Jäncke w eseju Muzyka, pamięć i emocje stwierdza, że 
„słuchanie muzyki jest blisko związane z odczuwaniem silnych emocji, a mu-
zyka aktywuje cały układ limbiczny, który jest zaangażowany w regulowanie 
procesów emocjonalnych i procesu zapamiętywania” (2008, BioMed Central 
Ltd). Poniższe 3 przykłady dowodzą prawdziwości tego stwierdzenia:

• Eksperyment „Mały Albert” – słynny eksperyment psychologiczny przepro-
wadzony przez behawiorystę Johna B. Watsona i jego asystentkę Rosalie Ray-
ner. Watson, w oparciu o wcześniejsze badania Pawłowa nad warunkowaniem 
zachowań u psów, zamierzał sprawdzić, czy reakcje emocjonalne u ludzi mogą 
być warunkowane w podobny sposób. Eksperyment przeprowadzono na dzie-
więciomiesięcznym chłopcu o imieniu Albert B. (zwanym Małym Albertem). 
Dziecku pokazywano różne bodźce wzrokowe (tj. biały szczur, królik, małpa, 
maski i płonąca gazeta) i obserwowano jego reakcje emocjonalne. Początko-
wo chłopiec nie odczuwał strachu na widok tych bodźców. Kiedy po raz kolej-
ny dziecku pokazano szczura, Watson nagle zrobił hałas uderzając młotkiem 
w metalową rurę. Albert słysząc ten niespodziewany dźwięk przestraszył się 
i zaczął płakać. Po kilkukrotnym powtórzeniu tego zachowania, Albert zaczynał 
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płakać jak tylko zobaczył białego szczura. Watson i Rayner napisali: „Na sam 
widok białego szczura, chłopiec zaczynał płakać. Prawie natychmiast gwałtow-
nie odwrócił się na lewo stronę, przewrócił na bok, podniósł się i zaczął po-
ruszać się na czworakach tak szybko, że z trudem złapano go zanim dotarł do 
krawędzi stołu”.

• Większość z nas korzysta z budzika, aby obudzić się rano i na ogół nie lubi 
melodii / dźwięku, który jest ustawiony jako sygnał budzika.

• Pogrzeb to jedno z najsmutniejszych doświadczeń w życiu. Czasami zdarza 
się, że podczas pogrzebu grana jest ulubiona piosenka / melodia zmarłego. 
Odtąd będzie ona silnie kojarzona z tym wydarzeniem, więc kiedy usłyszy się 
ją ponownie, może przywoływać wspomnienie pogrzebu.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

AUDIOOPOWIEŚĆ
Audioopowieść nie ma żadnego elementu wizualnego, opowiadana jest za po-
mocą dźwięków, a przekaz opiera się o dialogi, muzykę i odgłosy dźwiękowe, 
które pomagają odbiorcy wyobrazić sobie historię. Kiedy słuchamy innej oso-
by albo muzyki, nasz mózg przetwarza otrzymane bodźce słuchowe tak, aby 
uzyskać z nich jak najwięcej informacji i je dobrze zinterpretować. Dlatego, łą-
cząc potęgę dźwięku z historią i promowaniem atrakcji turystycznych, możemy 
wywrzeć pozytywny wpływ na uczestników warsztatów, którzy będą aktyw-
nie zdobywać wiedzę o mieście w formie zabawy – poprzez przygotowywanie 
audioopowieści.

„Dźwięki miasta” to warsztaty, dzięki którym uczestnicy mogą w sposób indy-
widualny i spersonalizowany przedstawić historię i kulturę miasta za pomo-
cą nagrań dźwiękowych. Uczestnicy powinni wybrać jeden aspekt związany 
z miastem i skoncentrować się na nim (np. rowery w Münster, flamenco w Se-
willi, wrocławskie krasnale), a następnie zebrać materiały, zapytać mieszkań-
ców o historię ich miasta i zwiedzić to miejsce, zwracając uwagę na szczegóły 
budowli, wydarzenia kulturalne itp. tak, aby lepiej zrozumieć miasto, o któ-
rym będą nagrywać audioopowieść. Rezultatem warsztatów nie będzie zwykły 
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przewodnik typu audioguide czy historyczny audiobook. Uczestnicy mają nie-
mal stać się częścią miasta i zdobywać wiedzę o jego historii, kulturze i trady-
cjach, wykorzystując różne techniki, które pomogą im zapamiętać i zrozumieć 
nowe informacje. Następnie ma to znaleźć odzwierciedlenie w nagraniach 
audio.

Zrozumienie znaczenia dźwięków i sposobów ich wykorzystania jest ważne dla 
procesu edukacji i rozpowszechniania informacji. Tworzenie historii opowiada-
nej dźwiękami pozwala uczestnikom lepiej się uczyć nowych treści oraz prze-
kazywać tę wiedzę dalej do osób, które wysłuchają audioopowieści będących 
finalnym rezultatem warsztatów. 

AUDIOBOOK
Audiobook to nagranie czytanego przez lektora tekstu książki lub publikacji. 
Zamiast czytać tekst, słuchacz może odtworzyć nagranie. Audiobooki mogą 
zawierać pełną lub skróconą wersję książki. Początki „książek do słuchania” 
sięgają lat trzydziestych XX wieku, kiedy były one pomocą edukacyjną i można 
je było znaleźć w szkołach i bibliotekach. Zanim stały się cyfrowe, audiobooki 
były nagrywane analogowo na płyty winylowe i kasety magnetofonowe. Wraz 
z rozwojem Internetu, stały się one dostępne online i można je pobrać za opła-
tą lub za darmo ze stron internetowych. 

Audiobooki są dostępne w następujących formatach:

• MP3,

• WMA (Windows Media Audio),

• AAC (Advanced Audio Coding).

Dostępność audiobooków w formacie cyfrowym oznacza, że można ich słu-
chać na odtwarzaczu CD, MP3, przenośnym odtwarzaczu multimedialnym 
PMP, smartfonie, tablecie i innych urządzeniach typu iPad.

Wśród popularnych narzędzi do tworzenia cyfrowych audiobooków są: 

• konwerter analogowo-cyfrowy – audiobooki nagrane w formacie analogowym 
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(np. na płycie winylowej i kasecie) mogą być przekształcone na format cyfrowy 
za pomocą komputera i konwertera, który przeprowadza cyfryzację zapisów 
analogowych,

• oprogramowanie do zamiany tekstu na mowę – pozwala na tworzenie au-
diobooków z plików tekstowych i innych formatów dokumentów za pomocą 
technologii TTS.

 STRUKTURA TRZECH AKTÓW

Struktura trzech aktów jest to zasada dramatyczna stworzona przez greckie-
go filozofa i naukowca Arystotelesa. Wykorzystywana jest w pisaniu powieści, 
sztuk teatralnych, poezji, opowiadań, komiksów oraz scenariuszy filmów i gier 
video. Innym sposobem mówienia o trzech aktach jest po prostu nazwanie ich: począt-
kiem, środkiem i zakończeniem powieści. Jednak niezależnie od nazwy, te trzy części zawsze 
powinny zawierać stałe elementy i spełniać określone funkcje. 

Struktura trzech aktów składa się z 3 elementów:

• Akt I: Wprowadzenie,

• Akt II: Rozwinięcie akcji,



DŹWIĘKI MIASTA

• Akt III: Zakończenie.

Akt I: Wprowadzenie 

Akt I przedstawia postać głównego bohatera, czas i miejsce akcji oraz kontekst 
wydarzeń. Autor może dowolnie kształtować świat przedstawiony i sposób 
prezentacji postaci i wydarzeń.

Akt II: Rozwinięcie akcji

Akt II jest najdłuższą częścią w strukturze i zawiera konfrontacje głównego 
bohatera z przeciwnikami i jego konflikty wewnętrzne. Tutaj jest miejsce na 
wprowadzanie dodatkowych wątków, pogłębianie znaczenia fabuły i pokaza-
nie komplikacji powieści.

Akt III: Zakończenie (rozwiązanie akcji)

Akt III jest zazwyczaj najkrótszy i przedstawia rozwiązanie głównego konfliktu. 
Pokazuje punkt kulminacyjny i scenę finałową, w której główny bohater staje 
twarzą w twarz ze swoim przeciwnikiem. Wszystkie luźne wątki powinny być 
zamknięte i zakończone w tym akcie.

SCENARIUSZ

Poniżej przedstawiony jest scenariusz 3-dniowych warsztatów z nagrywania 
audioopowieści. 

DZIEŃ 1
Czas Temat Metody Cele Pomoce 

10 min Wstęp 

Trener wyjaśnia krok po kroku 
plan warsztatów, jakie odbędą 
się każdego dnia. Prezentuje 
harmonogram, rodzaje zadań 
i czas przeznaczony na ich 
wykonanie.

Trener powinien jasno wy-
tłumaczyć plan warsztatów 
i czynności, jakie będą wy-
konywane, aby uczestnicy 
wiedzieli, czego się spodzie-
wać i w jaki sposób będą 
zaangażowani w zadania na 
różnych etapach.

Projektor,

laptop,

wydrukowany 
harmono-
gram, tablica.
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5 min
Rozgrzewka 

nr 1

Uczestnicy stają w kręgu. 
Pierwsza osoba mówi po 
cichu „pizza”, a każda kolejna 
powtarza to słowo głośniej niż 
poprzednia. 

Uczestnicy mają szansę 
lepiej się poznać i rozgrzać 
przed zajęciami. Zabawa 
wiąże się z produkcją dźwię-
ków, czym nawiązuje do 
tematyki warsztatów.

7 min
Prezentacja 
filmu „Noise 
pollution” 

Trener pokazuje krótki film 
o zjawisku nadmiernego na-
tężenia hałasu, jaki nas otacza 
w codziennym życiu. Uczest-
nicy dyskutują na ten temat. 
Filmik jest dostępny na kanale 
YouTube.

Prezentacja filmu „ Noise 
Pollution” jest dobrym 
wstępem do teoretycznej 
części warsztatów. Film 
pokazuje, jak można wy-
korzystać różne dźwięki do 
przekazania treści.  

Projektor,

laptop,

głośniki. 

15 min

Wstęp 
teoretyczny 
do tematyki 
dźwięku

Trener pyta uczestników jak 
definiują pojęcie „dźwięk” 
i razem próbują stworzyć 
wspólną definicję. Trener pre-
zentuje skalę natężenia dźwię-
ku. Na przykładzie ekspery-
mentu „Mały Albert” trener 
wyjaśnia znaczenie dźwięku 
w doświadczaniu i postrze-
ganiu rzeczywistości i jego 
wpływ na ludzkie emocje.

Uczestnicy dowiadują się, 
jak ważną rolę pełni dźwięk 
w naszym życiu, jak się go 
mierzy i jakie dźwięki są sły-
szalne dla ludzkiego ucha.

Projektor,

laptop,

wydrukowa-
ne wykresy, 
tablica. 

15 min Ćwiczenie 
nr 1

Trener prezentuje różne 
rodzaje dźwięków (np. in-
strumentów muzycznych, 
dźwięki ulicy, odgłosy natury, 
itp.). Po usłyszeniu każdego 
z dźwięków uczestnicy mają 
go nazwać. Trener podaje 
poprawną odpowiedź.

Zadaniem uczestników 
jest rozpoznanie różnych 
rodzajów dźwięków, co 
ma im pomóc w podjęciu 
decyzji, jakie odgłosy warto 
uwzględnić przy nagrywaniu 
audio opowieści w trakcie 
warsztatów. 

Głośniki,

laptop.

7 min
Wprowadze-
nie na temat 
audiobooków

Trener przedstawia histo-
rię audiobooków i powody 
ich rosnącej popularności. 
Prezentuje także fragment au-
diobooka, aby udowodnić, że 
słuchanie nagrania może być 
dla wielu osób ciekawszym 
i lepszym rozwiązaniem niż 
czytanie tekstu.

Uczestnicy dowiadują się 
o zaletach i zastosowaniach 
audiobooków.

Głośniki,

laptop, 
audiobook. 
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Czas Temat Metody Cele Pomoce

15 min

Wprowadze-
nie do pisa-
nia struktury 
dramatycznej

Trener wyjaśnia pochodzenie 
i zasady arystotelesowskiej 
struktury 3 aktów i powody, 
dla których warto stosować ją 
w praktyce.

 Podaje też przykłady ame-
rykańskich filmów, których 
fabuła oparta jest na tej 
strukturze. 

Uczestnicy uczą się, jak 
napisać historię z dobrą 
fabułą. Schemat struktury 
3 aktów pozwala im zrozu-
mieć, w jaki sposób powin-
no się budować i rozwijać 
fabułę opowieści.

Projektor, 
laptop, 
wydrukowa-
ne rysunki ze 
strukturą 3 
aktów.

30 min Ćwiczenie 
nr 2

Uczestnicy (w małych gru-
pach) mają przygotować 
krótkie opowiadanie z dialo-
gami na temat podany przez 
trenera. Temat jest związany 
z miastem, w którym odbywa-
ją się warsztaty. Po napisaniu 
uczestnicy prezentują swoje 
opowiadanie przed resztą 
grupy.

Wykonując to zadanie, 
uczestnicy mogą w prak-
tyce wykorzystać wiedzę 
teoretyczną wprowadzoną 
wcześniej. Mają możliwość 
wymyślić ciekawą historię 
związaną z miastem, którą 
mogą potem wykorzystać 
jako scenariusz do audio-
opowieści (zalecane).

Kartki papie-
ru, długopisy. 

10 min

Ogólne 
informacje 
jak zbierać 
materiał

Trener tłumaczy, że przed 
napisaniem historii uczestni-
cy powinni zebrać materiały 
związane z interesującym ich 
tematem. Biorąc pod uwagę, 
że finalnym rezultatem warsz-
tatów ma być audioopowieść, 
uczestnicy mają zdecydować, 
jakie aspekty miasta są dla 
nich istotne. Powinni lepiej 
poznać interesującą ich tema-
tykę i przeprowadzić dokładny 
wywiad.

Uczestnicy mają okazję 
zrozumieć, jak ważne jest 
dobre przygotowanie 
i zebranie materiału przed 
rozpoczęciem pisania opo-
wieści. Dobra znajomość 
tematu jest równie ważna 
jak umiejętność pisania 
historii.

Projektor, 
laptop, 
flipchart.

10 min

Informacje 
jak używać 
sprzętu 
audio

Trener tłumaczy, jak korzystać 
ze smartfona w celu nagrania 
audioopowieści i daje prak-
tyczne wskazówki.

Ważne, aby uczestnicy wie-
dzieli, że w przyszłości mogą 
samodzielnie robić różne 
nagrania. Pokazanie im, jak 
poprawnie używać smart-
fonów do nagrywania oraz 
udzielenie praktycznych rad 
pomoże im w dalszej pracy 
z dźwiękiem.

Smartfon, lap-
top, projektor, 
głośniki.
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30 min Ćwiczenie 
nr 3

Uczestnicy (w małych gru-
pach) mają za zadanie nagrać 
historię, którą wcześniej 
napisali w Ćwiczeniu nr 2. Do-
datkowo mają nagrać dźwię-
ki, które pasują do treści. 
Następnie grupy prezentują 
rezultat swojej pracy.

Uczestnicy w praktyce 
stosują wiedzę uzyskaną 
w poprzedniej części warsz-
tatów. Nagrywają dźwięki 
za pomocą smartfonów 
i testują swoje umiejętności, 
a tym samym przygotowują 
się do wykonania głównego 
zadania. 

Smartfon, gło-
śniki, kable.

30 min
Komentarze 
i podsumo-
wanie nr 1

Trener daje każdemu uczest-
nikowi wydrukowany rysunek 
dłoni, której palce są podpisa-
ne: „Podobało mi się”, „Trzeba 
poprawić”, „Słaby punkt”, 
„Sugestie” i „Mocny punkt”. 
Na każdym palcu uczestnik 
ma napisać swój komentarz, 
odnosząc się do różnych części 
warsztatów, jakie miały miej-
sce tego dnia. 
Następnie wszyscy siadają 
w kręgu i każdy po kolei  pre-
zentuje swoją „dłoń”. 

Trener może poznać potrze-
by uczestników, dowiedzieć 
się, co poszło dobrze, a nad 
czym należy popracować. 
Dostaje też wskazówki jak 
udoskonalić dalsze części 
warsztatów oraz przyszłe za-
jęcia. Uczestnicy odgrywają 
aktywną rolę w tworzeniu 
warsztatów.

Wydrukowane 
„dłonie”.

DZIEŃ 2
Czas Temat Metody Cele Pomoce

15 min Rozgrzewka  
nr 2

Trener rozdaje uczestnikom 
krótki tekst (np. fragment bio-
grafii znanej osoby) napisany 
w neutralnym stylu. Uczest-
nicy mają przeczytać ten 
tekst z różnym nastawieniem 
emocjonalnym – na smutno, 
wesoło, wyrażając złość lub 
znudzenie.

Uczestnicy dostrzegają, że 
ten sam tekst może być wy-
rażony na rozmaite sposoby 
i wywołać inny efekt u od-
biorcy. Ton głosu przekazuje 
emocje i można go wykorzy-
stać do ciekawej prezentacji 
treści. 

Wydrukowany 
krótki tekst.

1 h

Praca w gru-
pach – część 
1 (zbieranie 
materiału)

Uczestnicy są gotowi do 
rozpoczęcia pracy na zadanie. 
Pracując w grupach, mają 
zebrać materiały na wska-
zany temat. Po zapoznaniu 
się z materiałem mają zde-
cydować, jaki aspekt danego 
tematu przedstawić w swo-
jej audioopowieści i w jaki 
sposób.

Ta część warsztatów jest 
niezwykle istotna. Dobrze 
zrobiony wywiad i znajo-
mość tematyki pozwoli 
uczestnikom wybrać kon-
kretny aspekt tematu, na 
jakim skoncentrują się 
w swoim filmie oraz sposób 
prezentacji. Mogą wybrać 
temat związany z historią 
miasta, lokalnym wydarze-
niem kulturalnym, wyjątko-
wym miejscem, itp.

Smartfony, 
laptopy, 
Internet.
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2-3 h
Praca w gru-
pach – część 
2 (fabuła)

Uczestniczy już wybrali temat 
i mają zebrany materiał, więc 
mogą przystąpić do burzy 
mózgów, aby wymyślić, w jaki 
sposób zbudować swoją histo-
rię (dialogi, narracja, fabuła). 
Uczestnicy w małych grupach 
piszą całą opowieść, którą 
będą potem nagrywać.

Uczestnicy wspólnie pra-
cują nad finalnym rezulta-
tem. Uczą się kooperować, 
myśleć kreatywnie i podej-
mować decyzje. Mają też 
okazję wykorzystać w prak-
tyce to, czego się wcześniej 
nauczyli. 

Kartki papie-
ru, długopisy, 
laptopy. 

Czas Temat Metody Cele Pomoce

1 h

Praca 
w grupach – 
część  (lista 
dźwięków do 
nagrania)

Uczestnicy mają podzielić 
napisaną przez siebie histo-
rię na części i dopisać, jakie 
dźwięki nagrają do każdej 
z nich. Każdy dźwięk powinien 
być podany wraz z lokalizacją, 
czyli miejscem gdzie zostanie 
nagrany.

Uczestnicy dostrzegają, że 
sama historia to nie wszyst-
ko i że potrzebne są dźwięki 
i odgłosy miasta, aby uczy-
nić ją ciekawszą. 

Podział historii na części 
ułatwi uczestnikom wybór 
odpowiednich dźwięków 
i miejsc, gdzie można 
je nagrać. Uporządku-
je to i usprawni proces 
nagrywania. 

Kartki papie-
ru, długopisy, 
laptopy.

1 h

Praca w gru-
pach – część 
4 (nagrywa-
nie audio 
opowieści)

Uczestnicy nagrywają partie 
narratora i dialogi do swoich 
audioopowieści. Pokój, w któ-
rym odbywa się nagranie, 
powinien być mały, umeblo-
wany i cichy.

Uczestnicy dowiadują się, 
w jakich warunkach po-
winien przebiegać proces 
nagrywania. Rozumieją, 
jak ważna jest poprawna 
wymowa i intonacja dla cie-
kawej i nasyconej emocjami 
audioopowieści.

Smartfony, 
wydruko-
wany tekst 
opowieści.

15 min
Komentarze 
i podsumo-
wanie nr 2

Trener ma 3 kartki papieru, 
na których widnieją napisy: 
„100%”, „50%” i „0%”. Kładzie 
je na podłodze – po lewej 
kartkę z napisem „100%”, 
w środku „50%”, a po prawej 
„0%”. Następnie czyta pytania 
dotyczące warsztatów (np. 
„Czy podobała ci się część teo-
retyczna?”, „Czy podobało ci 
się to zadanie?”, itd.). Uczest-
nicy odpowiadają na pytania, 
stając przy wybranej kartce 
papieru – po lewej, po prawej 
lub na środku.  

Trener może poznać potrze-
by uczestników, dowiedzieć 
się, co poszło dobrze, a nad 
czym należy popracować. 
Dostaje też wskazówki, jak 
udoskonalić kolejną część 
warsztatów .

Uczestnicy mogą wyrazić 
swoje opinie. 

Wydrukowane 
liczby.
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DZIEŃ 3
Czas Temat Metody Cele Pomoce

10 min Rozgrzewka     
nr 3

Zabawa w głuchy telefon. 
Uczestnicy stają w rzędzie, 
trener mówi jakieś słowo lub 
wyrażenie szeptem na ucho 
pierwszej osobie z brzegu, 
a ona powtarza to kolejnej itd. 
Ostatnia osoba w rzędzie mówi 
usłyszany wyraz/zwrot na głos.

Uczestnicy dostrzegają istot-
ność poprawnej wymowy 
i odpowiedniej głośności 
wypowiedzi w komunikacji 
międzyludzkiej. W trakcie 
ćwiczenia nawiązuje się 
między uczestnikami bliższa 
więź.

Czas Temat Metody Cele Pomoce

2 h

Praca 
w grupach 
– część 5 
(nagrywanie 
dźwięków)

Uczestnicy są gotowi, żeby 
wyjść na ulicę i nagrywać 
dźwięki, które zapisali na 
liście w trakcie pracy w gru-
pach – część 3. Ważne, aby 
uczestnicy trzymali się pla-
nu i nagrywali dźwięki tam, 
gdzie pierwotnie planowali. 
Dźwięki muszą być łatwe do 
zinterpretowania.

Uczestnicy mają szanse 
wprowadzić w życie plan, 
jaki wcześniej sami ustalili. 
Realizowanie założeń planu 
nagrań według listy dźwię-
ków i ich lokalizacji pozwoli 
im szybko i efektywnie 
wykonać zadanie.

Smartfony, 
wydrukowana 
lista dźwięków 
i lokalizacji.

3 h
Praca w gru-
pach – część 
6 (montaż)

Uczestnicy zbierają cały mate-
riał (nagrana historia i dźwię-
ki). Wspólnie słuchają całości 
i decydują, jak ją najlepiej 
zmontować. Mają wybrać 
najlepsze fragmenty i połączyć 
je z oprawą dźwiękową. Efek-
tem ich pracy będzie gotowa 
audioopowieść.

Uczestnicy współpracują 
ze sobą. Analizują mocne 
i słabe punkty wcześniejszej 
pracy. Dochodzą do kom-
promisu i podejmują decy-
zje, które finalnie prowadzą 
do realizacji przedmiotu 
zadania.

Nagrany ma-
teriał, laptop, 
głośniki.

1 h Prezentacja 
rezultatów

Uczestnicy prezentują swoje 
audioopowieści trenerowi 
i pozostałym grupom.

Uczestnicy i trener porów-
nują i oceniają rezultaty 
pracy.

Laptop, 
głośniki.

1h
Komentarze 
i podsumo-
wanie nr 3

Uczestnicy siadają w kręgu. 
Trener rozpoczyna rozmowę 
i, trzymając w dłoni kamyk, 
podsumowuje przebieg 
warsztatów. Potem przekazuje 
kamyk następnej osobie, po 
czym po kolei każdy uczest-
nik wypowiada swoje opinie 
i komentarze się na temat 
warsztatów.

Uczestnicy mają szansę wy-
powiedzieć swoje zdanie na 
temat warsztatów, podzielić 
się uwagami i wrażeniami.

Trener słucha ich uwag 
i rozważa je pod kątem 
przyszłych warsztatów. 
Wykorzystanie kamyka (lub 
innego przedmiotu) pozwa-
la uniknąć sytuacji, w której 
kilka osób mówi w tym 
samym czasie.

Kamyk.
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

WARSZTATY
• Trener musi być dobrze przygotowany do prowadzenia warsztatów. Uczestni-
cy natychmiast zauważą braki w wiedzy i przygotowaniu oraz nadmierną pew-
ność siebie. Jeśli znamy grupę,  można lepiej dostosować pytania do ich zain-
teresowań. Należy zachować otwarty umysł, nauczać innych i samemu uczyć 
się od nich.

• Nie należy poganiać grupy. Cisza często oznacza brak działania, ale w trakcie 
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warsztatów może być to sygnał, że uczestnicy myślą nad rozwiązaniem lub za-
stanawiają się. Język ciała pozwala określić czy uczestnicy skończyli zadanie. 
Trener powinien być cierpliwy i dać uczestnikom wystarczająco dużo czasu na 
myślenie i pracę.

• Trener powinien podsumować warsztaty i poinformować uczestników, jakie 
osiągnięto rezultaty, w jaki sposób zostaną one wykorzystane i czego oczekuje 
się od nich w przyszłości.

• Tematyka warsztatów powinna dotyczyć faktycznie istniejącej potrzeby. Na-
leży więc unikać organizowania niepotrzebnych szkoleń. Trener powinien jasno 
określić i przekazać uczestnikom informacje, czego dotyczą warsztaty, jakiemu 
celowi mają służyć i jakie będą ich rezultaty.

• Wśród uczestników pojawią się osoby o różnych osobowościach, pochodze-
niu i stylu bycia, więc należy traktować wszystkich z szacunkiem i wyrozumia-
łością. Wsparcie i zrozumienie potrzeb uczestników jest bardzo istotne. Trener 
powinien zadbać o miłą i otwartą atmosferę podczas warsztatów oraz przerw. 

• Dobra zabawa to podstawa! Połączenie pracy i zabawy to najlepszy sposób 
nauki. Kiedy uczestnicy widzą, że trener z przyjemnością prowadzi zajęcia i do-
brze się bawi, sami też odczuwają pozytywne wibracje i chętniej angażują się 
w wykonywane zadania. Uśmiech i pozytywne nastawienie sprawią, że warsz-
taty będą przyjemnym doświadczeniem zarówno dla trenera, jak i uczestników.

NAGRYWANIE

• Najpierw nagraj treść opowieści. Dopiero potem wyjdź na miasto i nagrywaj 
dźwięki.

• Przed nagraniem opowieści trener powinien przeprowadzić kilka ćwiczeń, 
w trakcie których uczestnicy popracują nad poprawną wymową i intonacją.

• Przeczytaj tekst opowieści kilkakrotnie przed nagraniem. Jeśli istnieje taka 
potrzeba, zaznacz fragmenty, które należy zaakcentować.

• Opowieść powinna być nagrana w zamkniętym pomieszczeniu i przy za-
mkniętych oknach. Ustaw telefon w tryb samolotowy.
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• Podczas nagrywania dźwięków miasta i opowieści trzymaj smartfon blisko 
ust (dla lepszej jakości dźwięku). Odległość między podbródkiem a dyktafo-
nem powinna być wielkości pięści.

ZBIERANIE MATERIAŁU
• Harmonogram – zapisz najważniejsze zadania do wykonania przed ustalo-
nym terminem (np. znaleźć 10 informacji źródłowych do 10 września, skończyć 
wstępne zbieranie materiału do 15 października, itp.) i trzymaj się swoich usta-
leń. Potrzeba czasu na zebranie ogólnych informacji o tematyce i dostępnych 
źródłach, zapoznanie się z ich treścią, selekcję, robienie notatek i uzupełnienie 
o nowe lub bardziej szczegółowe informacje.

• Skoncentruj się na celu, w jakim zbierasz materiały. Łatwo można popaść 
w przesadę i stracić cenny czas na zbieranie o czymś dużej ilości informacji, 
podczas gdy należy skupić się na treściach, które faktycznie wnoszą coś intere-
sującego do tematu, na jaki będziesz robić nagranie. 

• Wikipedia jest dobrym punktem wyjścia do ogólnego zapoznania się z tema-
tem, ale nie może być jedynym źródłem informacji. Skorzystaj z odnośników do 
materiałów źródłowych i poszukaj innych zasobów, które pozwolą ci na lepsze 
poznanie tematu.

• Dobra organizacja pracy jest bardzo istotna. Nie próbuj robić wszystkiego na 
raz, zaplanuj działania, postępuj zgodnie z ustalonym harmonogramem.

• Zadawaj pytania i proś o pomoc. Ludzie chętnie dzielą się wiedzą, doświad-
czeniem i posiadanymi informacjami, które mogą być ciekawsze niż materiały 
pisane. Np. możesz zapytać bibliotekarza, jak dalej postąpić z zebranym mate-
riałem i gdzie zdobyć interesujące, a nieznane informacje na dany temat.

HARMONOGRAM
Proponowany harmonogram warsztatów:
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DZIEŃ 1 DZIEŃ 2 DZIEŃ 3

10:00-13:00 Sesja przedpołudniowa

13:30 Obiad 

15:00-18:00 Sesja popołudniowa

18:30 Kolacja 

EWALUACJA

Poznawanie miasta dzięki warsztatom z nagrywania audioopowieści to me-
toda, która pozwala edukatorom prowadzić zajęcia w ciekawy sposób i inte-
raktywny sposób. Warsztaty „Dźwięki miasta” to dobry pomysł na poznanie 
miasta od nietypowej strony – poprzez dźwięki i charakterystyczne odgłosy, 
jakie wytwarza miejski organizm. W trakcie warsztatów uczestnicy wykorzystu-
ją nowe technologie, zmysł słuchu i własną kreatywność, tworząc dźwiękową 
opowieść zlokalizowaną w przestrzeni miejskiej.

Warsztaty „Dźwięki miasta” to ciekawa propozycja na alternatywne podejście 
do poznawania miasta. We współczesnym hałaśliwym świecie niewiele osób 
znajduje czas, aby świadomie kontemplować otaczające nas dźwięki i rozpo-
znać cechy charakterystyczne dla różnych przestrzeni miejskich (np. dzielnica 
przemysłowa, handlowa, mieszkaniowa, park).

Warsztaty powinny zakończyć się podsumowaniem i uzyskaniem od uczestni-
ków i prowadzących informacji zwrotnej. Istnieje wiele metod, które można tu 
wykorzystać (część z nich jest przedstawiona w tabeli ze scenariuszem). Klu-
czowe jest, aby uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami z warsztatów, za-
prezentować swoje audioopowieści, ocenić prace innych osób oraz wskazać 
najlepsze i najsłabsze strony zajęć. Trener powinien podsumować warsztaty, 
przedstawić własne odczucia z nimi związane oraz zapytać uczestników, w jaki 
sposób udział w warsztatach wpłynął na ich wiedzę o mieście i co sprawiło im 
największą trudność bądź było dużym zaskoczeniem. 

Warsztaty „Dźwięki miasta” mogą być  prowadzone  dla różnych grup wie-
kowych i dostosowane dla grup początkujących. Popularność audiobooków 
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powinna sprawić, że zgłosi się duża liczba osób chętnych do udziału w tego 
typu warsztatach.

PODSUMOWANIE

Dźwięk odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu. Plan tych warsztatów po-
kazuje, w jaki sposób można zwiedzać i zdobywać wiedzę o mieście (historia, 
kultura, tradycje) przy użyciu nowych technologii – smartfonów. Jest to sku-
teczny sposób na połączenie tradycyjnego i nowoczesnego podejścia do po-
znawania miasta.

Zaprezentowany scenariusz może być w całości wykorzystany przez edukato-
rów kulturowych w ich pracy. Może być on modyfikowany i dostosowywany do 
indywidualnych potrzeb grupy, z którą pracuje edukator.
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Netografia:
Why is sound important 

http://www.ucalgary.ca/pip369/mod6/sound/impo

Music, Memory and Emotions

https://jbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/jbiol82 

http://www.elementsofcinema.com/screenwriting/three-act-structure/  

https://www.youtube.com/watch?v=-7hEXkERhHo
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Daria Jaranowska, Beata Jaranowska 
Jan Leye, Arndt Selders 
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Chapter V.5
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Słowa kluczowe:

fotografia, zdjęcie, smak, miasto, smartfon, robić zdjęcia, techniki kompozycji, 
zdjęcia jedzenia, restauracja

Cele dydaktyczne:

Celem warsztatów jest:

• poznawanie miasta (różnorodność smaków i kuchni) z wykorzystaniem fo-
tografii kulinarnej i nowych technologii (zdjęcia robione smartfonem),

• wykorzystanie proponowanych narzędzi przez edukatorów kulturowych.

Opis:

Warsztaty zawierają teoretyczne i praktyczne informacje na temat wykorzy-
stania zdjęć fotograficznych jako narzędzia do zaprezentowania różnorodności 
kuchni i smaków oferowanych w danym mieście.

Część teoretyczna zawiera treści dotyczące znaczenie fotografii, wykorzystania 
technik kompozycji i efektywnego posługiwania się aparatem fotograficznym 
w smartfonie.

Część praktyczna obejmuje pracę w grupach w celu zbierania materiału, foto-
grafowanie różnych dań w 5 restauracjach w mieście, edycję zdjęć oraz prak-
tyczne wskazówki dla trenerów.

WSTĘP

Fotografia jest sztuką, która towarzyszy nam niemal od początku XIX wieku i 
nieustannie się rozwija. Coraz lepszy sprzęt i nowe technologie znajdują od-
zwierciedlenie w technikach fotografii,  jej formie i tematyce. Współcześnie 
stosowany sprzęt fotograficzny pozwala na robienie zdjęć bardzo dobrej jako-
ści w sposób łatwy, szybki i dostępny dla każdego posiadacza telefonu. Aparaty 
wbudowane w smartfony cechuje wysoka jakość, porównywalna do tej w pro-
fesjonalnych aparatach fotograficznych. 

Robimy setki zdjęć, ale warto zastanowić się, czy mają one dla nas takie samo 
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znaczenie jak kiedyś. Fakt, że każdy z nas ma aparat, nie oznacza, że wszyscy je-
steśmy fotografami. Celem fotografii jest robienie zdjęć, które mają znaczenie 
dla odbiorcy, dokumentują istotne momenty w jego życiu, ważne doświadcze-
nia i unikalne momenty, które nigdy się nie powtórzą. Większość zdjęć ma za za-
danie wywołać w odbiorcy jakąś reakcję, intensywne emocje, zainspirować do 
określonego działania bądź zastanowienia się nad prezentowanym tematem. 
Jeden obraz potrafi przekazać więcej niż tysiąc słów. Edukatorzy wykorzystują 
zdjęcia jako narzędzie do przekazywania wiedzy i tłumaczenia nauczanych tre-
ści. Ilustracje i obrazki pomagają uczniom lepiej zrozumieć i skuteczniej przy-
swoić informacje. Wykorzystanie zdjęć jest świetnym sposobem na skuteczne 
i łatwe w odbiorze wyrażanie myśli i idei.

Istnieją różne gatunki fotografii. W ostatnim czasie dużą popularnością zaczęła 
cieszyć się fotografia kulinarna, czyli zdjęcia jedzenia. Wiele osób przed rozpo-
częciem jedzenia fotografuje swoje danie, a następnie udostępnia zdjęcie w 
mediach społecznościach (np. na Instagramie). Aparaty w telefonach komór-
kowych zostały nawet wyposażone w specjalny przycisk, który uruchamia w 
ustawieniach specjalną opcję do fotografowania jedzenia. W zrozumieniu po-
pularności tego trendu może pomóc fakt, że jedzenie podane na talerzu często 
wygląda jak małe dzieło sztuki, a estetyka dania przekłada się na wyobrażenie 
o jego doskonałym smaku. Stwierdzenie, że „jemy oczami” wydaje się być w 
pełni uzasadnione. W trakcie warsztatów skupimy się na zmysłach zaangażo-
wanych w proces jedzenia.
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„Smak i węch odgrywają największą rolę. Smak i węch są zmysłami, które re-
agują na substancje chemiczne zawarte w jedzeniu, a ponieważ jama ustna 
i nosowa są ze sobą połączone to nie dziwi fakt, że te dwa zmysły są ze sobą 
blisko powiązane. Kiedy te zmysły współpracują w celu rozpoznania substan-
cji chemicznej w jedzeniu czy piciu, to rozwija się zjawisko, które określamy 
mianem smaku.” (Towarzystwo Neurologiczne, Delektuj się chwilą: Niezwykły 
związek pomiędzy smakiem a pamięcią, 2015).

Głównym celem warsztatów jest prezentacja różnych kultur istniejących w ob-
rębie miasta za pomocą zdjęć dań zrobionych w 5 wybranych restauracjach. W 
wielu miastach są tradycyjne lokalne smakołyki – symbol danej miejscowości, 
które warto zaprezentować, a także miejsca, gdzie można spróbować potraw z 
różnych stron świata. Uczestnicy będą mieli szansę odwiedzić kilka różnych re-
stauracji, poznać oferowane tam jedzenie, dowiedzieć się jak przygotowywane 
są niektóre potrawy i skąd się wywodzą. To pozwoli im lepiej poznać specyfikę 
miasta, ponieważ jedzenie łączy ludzi i kultury.

TECHNIKI KOMPOZYCJI

Zasada trójpodziału jest podstawową i uniwersalną regułą stosowaną w foto-
grafii, mającą na celu poprawę kompozycji i równowagi między elementami 
znajdującymi się na zdjęciu. Zasada ta zakłada, że obraz podzielony jest na 
dziewięć równych części przez dwie linie poziome oraz dwie linie pionowe, a 
najważniejsze elementy kompozycji powinny być umieszczone wzdłuż nich lub 
na ich przecięciu.
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Ważne elementy uwiecznionej sceny powinny pokrywać się z liniami lub znaj-
dować się w miejscu ich przecięcia. Dlatego istotne jest, aby zdecydować, co 
chcemy pokazać na zdjęciu i umieszczać dominujące, najważniejsze elementy 
w pobliżu tych linii. Oczywiście zdjęcie nie musi być ustawione dokładnie we-
dług linii. Czasami wymagana jest zmiana ustawienia lub pozycji fotografa po 
to, aby uzyskać jak najlepszy kadr. Niektóre aparaty fotograficzne mają opcję, 
która pokazuje na wyświetlaczu siatkę trójpodziału (jak na powyższym zdjęciu).

Poniższe linki w przystępny sposób wyjaśniają zasadę trójpodziału:

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

https://www.youtube.com/watch?v=w2M4HKn8KpM

Przed zrobieniem zdjęcia zastanów się, z jakiego miejsca chcesz uchwycić to 
ujęcie. Perspektywa ma ogromny wpływ na kompozycję obrazu. Fotografowa-
nie wyłącznie na wysokości oczu może być monotonne, więc warto spróbować 
ujęć robionych z perspektywy niskiej, wysokiej, ptasiej czy bocznej oraz zbli-
żeń, zdjęć z oddalenia itp. 
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Symetria i wzory są wszechobecne wokół nas, więc warto je wykorzystać do 
stworzenia ciekawej i przyciągającej uwagę kompozycji. Można też przeła-
mywać symetrię i wzory, aby wywołać większe napięcie między elementami 
obrazu.

Tło kompozycji pełni bardzo ważną rolę. Ludzki wzrok świetnie rozróżnia po-
szczególne elementy obrazu i ich charakterystykę. Rozejrzyj się i poszukaj tła, 
które nie będzie rozpraszać odbiorcy i pozwoli mu się skupić na treści obrazu.

Wokoło jest mnóstwo przedmiotów, krajobrazów i miejsc, które mogą wypeł-
nić kadr. Wykorzystaj je i stwórz ciekawe i pięknie skomponowane zdjęcie.

Chcąc uzyskać większą głębię, umieść na zdjęciu elementy znajdujące się na 
pierwszym, środkowym i dalszym planie. 

Eksperymentuj! Współczesna technologia pozwala na wykonanie tysięcy zdjęć 
w łatwy i tani sposób. Rób dużo zdjęć, aby ćwiczyć swoje umiejętności i wy-
bieraj najlepsze ujęcia. Korzystaj z możliwości swojego smartfona i nie bój się 
innowacyjnych rozwiązań i fotograficznych eksperymentów. 

Poniżej znajduje się link do filmu 7 Smartphone Photography Tips & Tricks, 
który przedstawia ciekawe wskazówki i nietypowe rozwiązania, jakie można 
zastosować, robiąc zdjęcia smartfonem;

https://www.youtube.com/watch?v=fTz4Nhgm_SQ

SCENARIUSZ

Poniżej znajduje się scenariusz dwudniowych warsztatów:

DZIEŃ 1
Czas Temat Metody Cele Pomoce 

10 min Wstęp 

Trener wyjaśnia krok po kroku 
plan warsztatów, jakie odbędą 
się każdego dnia. Prezentuje 
harmonogram, rodzaje zadań 
i czas przeznaczony na ich 
wykonanie.

Trener powinien ja-
sno wytłumaczyć plan 
warsztatów i czynności, 
jakie będą wykonywane, 
aby uczestnicy wiedzieli, 
czego się spodziewać 
i w jaki sposób będą 
zaangażowani w zadania 
na różnych etapach.

Projektor, 
laptop, 
wydrukowa-
ny harmo-
nogram, 
tablica.
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15 min Rozgrzewka 
nr 1

Uczestnicy siadają na krzesłach 
w kręgu, a jedna osoba stoi na 
środku i mówi: „Kto nie lubi 
kawy?” Osoby, które odpowie-
działy pozytywnie na pytanie 
wstają i szukają dla siebie 
wolnego krzesła, na którym 
mogłyby usiąść. Osoba, dla 
której zabraknie krzesła staje 
w środku i zadaje inne pytanie. 
Zabawę można kilkakrotnie po-
wtórzyć, wykorzystując rozma-
ite pytania.

Uczestnicy mają szanse 
lepiej się poznać i roz-
ruszać przed głównymi 
zajęciami warsztatowy-
mi. Jest to dobry sposób 
na „obudzenie” i po-
ranną rozgrzewkę dla 
uczestników.

Krzesła. 

20 min
Wprowadze-
nie do teorii 
fotografii

Trener prezentuje nowy trend 
popularny w mediach społecz-
nościowych – publikowanie 
zdjęć jedzenia. Podaje przy-
kłady blogów i telewizyjnych 
programów kulinarnych. 
Nawiązując do powiedzenia, że 
„jemy oczami”, trener poka-
zuje zdjęcia tej samej potrawy 
zrobione w różny sposób. 
Następnie uczestnicy dysku-
tują, które zdjęcie sprawiło, że 
danie wyglądało najsmaczniej 
i dlaczego.

Uczestnicy dowiadują 
się, jak popularne i mod-
ne jest łączenie fotografii 
i kulinariów. Ponadto, 
dostrzegają, jak zmiana 
sposobu wizualnego 
przedstawienia jedzenia 
wpływa na jego postrze-
ganie u odbiorcy.

Projektor, 
laptop, 
Internet, 
wydrukowa-
ne zdjęcia.

15 min Ćwiczenie nr 1

Trener ma 10 różnych foto-
grafii. Na podstawie małego 
fragmentu zdjęcia uczestnicy 
mają odgadnąć, co przedsta-
wia dana fotografia. Następnie 
trener pokazuje grupie całe 
zdjęcie.

Uczestnicy dowiadują 
się, jak ważne są detale 
na fotografii. Czasami 
drobny element może 
zmienić przekaz zdjęcia. 
Dlatego istotne jest trak-
towanie wszystkich ele-
mentów na zdjęciu jako 
jego części składowych, 
które przyczyniają się do 
jego ogólnego znaczenia 
i do efektu, jaki wywiera 
na odbiorcy.

Projektor, 
laptop, 
zdjęcia.

30 min

Ogólne in-
formacje na 
temat teorii 
kompozycji

Trener wyjaśnia zasady kom-
pozycji stosowane w fotografii 
(reguła trójpodziału, symetria, 
perspektywa, tło, kadr, głębia 
itd.) i pokazuje przykłady.

Uczestnicy uczą się 
podstawowych zasad 
kompozycji obrazu oraz 
jak rozpoznawać rodzaje 
technik stosowanych 
w fotografii.

Laptop, 
projektor,  
flipchart.
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Czas Temat Metody Cele Pomoce 

10 min Film nr 1 i nr 2

Trener pokazuje 2 krótkie 
filmy, które obrazują zasadę 
trójpodziału i jej zastosowanie 
w fotografii. Filmy są dostępne 
na kanale YouTube.

Uczestnicy utrwalają 
wiedzę przekazaną na 
wcześniejszej części 
warsztatów i lepiej 
rozumieją istotę dobrego 
kadrowania zdjęć.

Projektor, 
laptop, 
Internet, 
głośniki.

30 min Ćwiczenie nr 2

Zadaniem uczestników jest 
narysowanie 3 obrazków o tym 
samym znaczeniu, a następnie 
1 obrazka o 3 różnych znacze-
niach. Każdy pracuje indywi-
dualnie, a następnie pokazuje 
swoje prace innym. Po zakoń-
czeniu zadania grupa omawia 
rysunki.

Umiejętność rysowania 
nie jest ważna. W za-
daniu chodzi o uzmy-
słowienie uczestnikom, 
że różne obrazy mogą 
reprezentować to samo 
znaczenie i że jedną 
treść można wyrazić na 
rozmaite sposoby.

Kartki papie-
ru, ołówki.

20 min Teoria używa-
nia smartfona 

Trener tłumaczy, jak korzystać 
ze smartfona w celu zrobienia 
dobrego zdjęcia i daje prak-
tyczne wskazówki.

Ważne, aby uczestni-
cy wiedzieli, że mogą 
samodzielnie robić różne 
dobre zdjęcia. Pokaza-
nie im, jak poprawnie 
używać smartfonów do 
fotografowania oraz 
danie praktycznych rad 
pomoże im w rozwi-
janiu tej umiejętności 
przyszłości.

Smartfon, 
laptop, 
projektor, 
głośniki.

10 min Film nr 3

Trener pokazuje krótki film 
na temat trików i ciekawych 
wskazówek dotyczących robie-
nia zdjęć smartfonem. Film jest 
dostępny na kanale YouTube.

Ważne jest, aby uczest-
nicy zrozumieli, że nie 
potrzebują drogiego 
sprzętu, żeby robić do-
bre jakościowo i intere-
sujące zdjęcia.

Laptop, 
projektor, 
głośniki, 
Internet.

45 min Ćwiczenie nr 3

Uczestnicy dostają różne wa-
rzywa (np. pomidor, marchew-
ka, brokuł)  i mają je ułożyć na 
talerzu w sposób, który sprawi, 
że będą wyglądać apetycz-
nie i estetycznie. Następnie 
fotografują swoją kompozycję. 
Grupa decyduje, które zdjęcie 
wygląda najapetyczniej.

Uczestnicy uczą się, jak 
ważne jest odpowiednie 
ustawienie elementów 
na zdjęciu dla podnie-
sienia jego walorów 
estetycznych i zrobienia 
wrażenia na odbiorcy.

Warzywa, 
talerze, 
smartfony. 
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10 min
Ogólne infor-
macje jak zbie-
rać materiał 

Trener wyjaśnia, ze przed 
udaniem się do restauracji 
uczestnicy powinni dowie-
dzieć się więcej na ich temat. 
Rezultatem warsztatów mają 
być zdjęcia przedstawiające 
dania różnych kuchni, więc 
uczestnicy powinni wybrać 
restauracje, które różnią 
się rodzajem serwowanego 
jedzenia. Po zebraniu odpo-
wiednich informacji, uczestnicy 
mają wybrać 5 restauracji oraz 
potrawy z menu, które będą 
fotografować. 

Uczestnicy uczą się, 
jak planować zadania 
i odpowiednio przygo-
tować się do wykonania 
zadania. Dobre plano-
wanie pozwoli im lepiej 
poznać temat, którym 
się zajmują i usprawnić 
ich pracę.

Laptop, 
projektor, 
flipchart.

30 min
Komentarze 
i podsumowa-
nie nr 1

Trener daje każdemu uczest-
nikowi wydrukowany rysunek 
dłoni, której palce są podpisa-
ne: „Podobało mi się”, „Trzeba 
poprawić”, „Słaby punkt”, 
„Sugestie” i „Mocny punkt”. 
Na każdym palcu uczestnik 
ma napisać swój komentarz, 
odnosząc się do różnych części 
warsztatów, jakie miały miej-
sce tego dnia. 

Następnie wszyscy siadają 
w kręgu i każdy po kolei  pre-
zentuje swoją „dłoń”. 

Trener może poznać 
potrzeby uczestników, 
dowiedzieć się, co poszło 
dobrze, a nad czym 
należy popracować. Do-
staje też wskazówki, jak 
udoskonalić dalsze części 
warsztatów oraz przy-
szłe zajęcia. Uczestnicy 
odgrywają aktywną rolę 
w tworzeniu warsztatów.

Wydrukowa-
ne „dłonie”.

DZIEŃ 2

Czas Temat Metody Cele Pomoce 

20 min Rozgrzewka 
nr 2

Trener ma 6 wydrukowanych 
zdjęć, z których każde prezen-
tuje inne rodzaje ujęć zdjęcio-
wych  (zbliżenie, szeroki kadr, 
plan ogólny itp.) i ich wydru-
kowane nazwy. Jedna grupa 
dostaje zdjęcia, a druga nazwy. 
Uczestnicy stają w dwóch 
rzędach, nie pokazując sobie 
wydruków. Pierwsza grupa 
opisuje, co widzi na zdjęciu, 
a druga ma odgadnąć, jaki 
rozmiar kadru pasuje do tego 
opisu. Uczestnicy mogą zada-
wać pytania.

Uczestnicy uczą się roz-
różniać rodzaje kadro-
wania i sposoby prezen-
tacji elementów obrazu. 
Dostrzegają, jak zmiana 
rozmiaru kadru wpływa 
na widzenie i odbiór 
zdjęcia.

Wydru-
ki zdjęć, 
wydruko-
wane nazwy 
rodzajów 
zdjęć.
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1 h

Praca w gru-
pach – część 
1 (zbieranie 
materiału)

Uczestnicy są gotowi do roz-
poczęcia pracy nad zadaniem. 
Pracując w grupach, mają 
zebrać materiały na temat 
miasta, w którym się znajdują 
i zlokalizowanych tam restau-
racji. Ich zadaniem jest wybór 
5 restauracji, w których będą 
robić zdjęcia najbardziej repre-
zentatywnych dań.

Ta część warsztatów 
jest niezwykle istotna. 
Dobrze zrobiony wywiad 
i znajomość tematyki 
pozwoli uczestnikom 
wybrać konkretny aspekt 
tematu, na jakim się 
skoncentrują (jak ma 
wyglądać ostateczny 
rezultat ich pracy). Mogą 
sami zadecydować, jakie 
restauracje i potrawy 
sfotografują.

Smartfony, 
laptopy, 
Internet.

Czas Temat Metody Cele Pomoce 

30 min
Praca w gru-
pach – część 2 
(planowanie)

Uczestnicy przygotowują listę, 
na której wyszczególnione 
będzie 5 restauracji, ich adresy, 
nazwa dania, które zamówią, 
aby je sfotografować oraz ko-
lejność, w jakiej odwiedzą w/
wym. miejsca.

Lista pozwoli uczestni-
kom na lepszą organiza-
cję pracy, a tym samym 
na szybsze i sprawniejsze 
wykonanie zadania. 
Uczestnicy mają ustalony 
plan i kolejność, w której 
odwiedzą poszczegól-
ne restauracje i jakie 
potrawy w nich zamówią 
celem zrobienia zdjęć.

Kartki papie-
ru, długopi-
sy, laptopy.

3 h
Praca w gru-
pach – część 3 
(robienie zdjęć)

Uczestnicy udają się do wybra-
nych restauracji w ustalonej 
kolejności. W każdej z nich 
zamawiają wybrane danie i ro-
bią jego zdjęcie. Mogą zrobić 
większą liczbę zdjęć, a następ-
nie wybrać najlepsze ujęcie.

Uczestnicy mogą zreali-
zować plan, który sami 
stworzyli. Dobry plan 
pozwoli im na szybszą 
i bardziej efektywną 
realizację zadania, niż 
miałoby to miejsce przy 
spontanicznym i niezor-
ganizowanym  podejściu 
do pracy.

Smartfo-
ny, lista 
lokalizacji.

1,5 h

Praca w gru-
pach – część 
4 (edycja 
i wydruk)

Uczestnicy wybierają najlep-
sze zdjęcia (jedno na każdą 
restaurację). Jeśli istnieje taka 
potrzeba, to zdjęcie może być 
edytowane, np. poprzez zwięk-
szenie kontrastu czy jasności. 
Każda wybrana fotografia 
będzie następnie wydrukowa-
na w kolorze na kartce formatu 
A4 lub większym.

Uczestnicy uczą się 
współpracy i wspólnego 
podejmowania decy-
zji. Rozwijają też swoje 
umiejętności w zakresie 
obróbki zdjęć. 

Laptopy, 
drukarka, 
kartki A4. 
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1 h Prezentacja 
rezultatów

Uczestnicy prezentują swoje 
zdjęcia. Osoby z innych grup 
mają odgadnąć, jaki rodzaj 
kuchni jest serwowany w re-
stauracjach, w których zrobio-
ne były poszczególne zdjęcia.

Uczestnicy i trener po-
równują i oceniają swoje 
prace.

Laptop, ta-
blica magne-
tyczna.

1 h
Komentarze 
i podsumowa-
nie nr 2

Uczestnicy siadają w kręgu. 
Trener rozpoczyna rozmowę i, 
trzymając w dłoni kamyk, pod-
sumowuje przebieg warszta-
tów. Potem przekazuje kamyk 
następnej osobie i po kolei 
każdy uczestnik wypowiada 
swoje opinie i komentarze na 
temat warsztatów.

Uczestnicy mają szansę 
wypowiedzieć swoje 
zdanie na temat warszta-
tów, podzielić się uwaga-
mi i wrażeniami.

Trener słucha ich uwag 
i rozważa je pod kątem 
przyszłych warsztatów. 
Wykorzystanie kamyka 
(lub innego przedmiotu) 
pozwala uniknąć sytuacji, 
w której kilka osób mówi 
w tym samym czasie.

Kamyk.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

WARSZTATY
 Trener musi być dobrze przygotowany do prowadzenia warsztatów. Uczest-
nicy natychmiast zauważą braki w wiedzy i przygotowaniu oraz nadmierną 
pewność siebie. Jeśli znamy grupę, można lepiej dostosować pytania do ich za-
interesowań. Należy zachować otwarty umysł, nauczać innych i samemu uczyć 
się od nich.

 Nie należy poganiać grupy. Cisza często oznacza brak działania, ale w trak-
cie warsztatów może być to sygnał, że uczestnicy myślą nad rozwiązaniem lub 
zastanawiają się. Język ciała pozwala określić, czy uczestnicy skończyli zadanie. 
Trener powinien być cierpliwy i dać uczestnikom wystarczająco dużo czasu na 
myślenie i pracę

 Trener powinien podsumować warsztaty i poinformować uczestników, jakie 
osiągnięto rezultaty, w jaki sposób zostaną one wykorzystane i czego oczekuje 
się od nich w przyszłości.
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 Tematyka warsztatów powinna dotyczyć faktycznie istniejącej potrzeby. 
Należy więc unikać organizowania niepotrzebnych szkoleń. Trener powinien 
jasno określić i przekazać uczestnikom informacje, czego dotyczą warsztaty, 
jakiemu celowi mają służyć i jakie będą ich rezultaty.

 Wśród uczestników pojawią się osoby o różnych osobowościach, pochodze-
niu i stylu bycia, więc należy traktować wszystkich z szacunkiem i wyrozumia-
łością. Wsparcie i zrozumienie potrzeb uczestników jest bardzo istotne. Trener 
powinien zadbać o miłą i otwartą atmosferę podczas warsztatów oraz przerw. 

 Dobra zabawa to podstawa! Połączenie pracy i zabawy to najlepszy sposób 
nauki. Kiedy uczestnicy widzą, że trener z przyjemnością prowadzi zajęcia i do-
brze się bawi, sami też odczuwają pozytywne wibracje i chętniej angażują się w 
wykonywane zadania. Uśmiech i pozytywne nastawienie sprawią, że warsztaty 
będą przyjemnym doświadczeniem zarówno dla trenera jak i uczestników.

 Zawsze trzeba być przygotowanym na niespodzianki. Lepiej wcześniej spraw-
dzić, czy sprzęty działają poprawnie, czy drukarka ma wystarczająco dużo tuszu 
i papieru, aby wydrukować dobre jakościowo zdjęcia itp. 

ZBIERANIE MATERIAŁU
 Harmonogram – zapisz najważniejsze zadania do wykonania przed ustalo-
nym terminem (np. znaleźć 10 informacji źródłowych do 10 września, skończyć 
wstępne zbieranie materiału do 15 października, itp.) i trzymaj się swoich usta-
leń. Potrzeba czasu na zebranie ogólnych informacji o tematyce i dostępnych 
źródłach, zapoznanie się z ich treścią, selekcję, robienie notatek i uzupełnienie 
o nowe lub bardziej szczegółowe informacje.

 Skoncentruj się na celu, dla jakiego zbierasz materiały. Łatwo można popaść 
w przesadę i stracić cenny czas na zbieranie dużych ilości informacji na jakiś 
temat, podczas gdy należy skupić się na treściach, które faktycznie wnoszą coś 
nowego i interesującego. 

 Wikipedia jest dobrym punktem wyjścia do ogólnego zapoznania się z 
tematem, ale nie może być jedynym źródłem informacji. Skorzystaj z odnośni-
ków do materiałów źródłowych i poszukaj innych zasobów, które pozwolą ci na 
lepsze poznanie tematu.
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 Dobra organizacja pracy jest bardzo istotna. Nie próbuj robić wszystkiego 
na raz, zaplanuj działania, postępuj zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 Zadawaj pytania i proś o pomoc. Ludzie chętnie dzielą się wiedzą, doświad-
czeniem i posiadanymi informacjami, które mogą być ciekawsze niż materiały 
pisane. Np. możesz zapytać bibliotekarza, jak dalej postąpić z zebranym mate-
riałem i gdzie zdobyć interesujące, a nieznane informacje na dany temat.

HARMONOGRAM

Proponowany harmonogram warsztatów:

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2

10:00-13:00 Sesja przedpołudniowa

13:30 Obiad 

15:00-18:00 Sesja popołudniowa

18:30 Kolacja 

EWALUACJA

Poznawanie miasta dzięki warsztatom z fotografii kulinarnej to metoda, która 
pozwala edukatorom przedstawiać treści edukacyjne w ciekawy sposób i pro-
wadzić zajęcia aktywnie angażujące uczestników. Warsztaty „Smak miasta” to 
dobry sposób na poznanie oferty gastronomicznej, różnorodności i tradycji ku-
linarnych miasta (np. lokalne restauracje, sposoby podawania potraw, rodzaje 
dań, tradycyjne przepisy). Uczestnicy mają okazję poznać podstawy fotografii 
oraz odkryć najróżniejsze smaki miasta. 

Warsztaty powinny zakończyć się podsumowaniem i uzyskaniem od uczestni-
ków i prowadzących informacji zwrotnej. Istnieje wiele metod, które można tu 
wykorzystać (część z nich jest przedstawiona w tabeli ze scenariuszem). Klu-
czowe jest, aby uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami z warsztatów, za-
prezentować swoje zdjęcia, ocenić prace innych osób oraz wskazać najlepsze i 
najsłabsze strony zajęć. Trener powinien podsumować warsztaty, przedstawić 
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własne odczucia z nimi związane oraz zapytać uczestników, czego nauczyli się 
w trakcie zajęć. Uczestnicy powinni być w stanie wskazać powiązania między 
robieniem zdjęć jedzenia a poznawaniem miasta.

Warsztaty z fotografii kulinarnej mogą być prowadzone dla różnych grup wie-
kowych i dostosowane dla grup początkujących. Mogą w nich uczestniczyć za-
równo mieszkańcy jak i turyści z kraju i zagranicy. Popularność fotografii kuli-
narnej na portalach społecznościowych typu Instagram gwarantuje dużą liczbę 
osób chętnych do udziału w tego typu warsztatach.

PODSUMOWANIE

Zdjęcia fotograficzne są nieodłącznym elementem codziennego życia. Plan 
tych warsztatów pokazuje, w jaki sposób można zaprezentować różnorod-
ność kuchni lokalnej, regionalnej i międzynarodowej oraz zwiedzać i zdobywać 
wiedzę o mieście (historia, kultura, tradycje) przy użyciu nowych technologii 
– smartfonów. Jest to skuteczny sposób na połączenie tradycyjnego i nowocze-
snego podejścia do poznawania miasta.

Zaprezentowany scenariusz może być w całości wykorzystany przez edukato-
rów kulturowych w ich pracy. Może być on modyfikowany i dostosowywany do 
indywidualnych potrzeb grupy, z którą pracuje edukator.

Netografia:
Taste learning and memory: a window on the study of brain aging

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22073032

Savor the Moment: The Peculiar Connection Between Taste and Memory

http://www.brainfacts.org/thinking-sensing-and-behaving/learning-and-memory/2015/
taste-and-memory

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

https://www.youtube.com/watch?v=w2M4HKn8KpM

https://www.youtube.com/watch?v=fTz4Nhgm_SQ
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Słowa kluczowe:

aplikacja, smartfon, turystyka, historia, miasto, gamifikacja, interaktywność, 
przewodnik

Cele dydaktyczne:

• pozyskanie informacji na temat 15 atrakcji turystycznych (opis miejsca, go-
dziny otwarcia, ceny biletów, możliwości spędzania czasu wolnego, itp.) w cie-
kawy sposób,

• zdobycie wiedzy na temat historii miasta i regionu,

•  zwiedzanie miasta w oryginalny sposób w oparciu o spersonalizowane inte-
raktywne tras turystycznych z wykorzystaniem nowych technologii. 

Opis: 

Głównym celem zastosowania aplikacji mobilnej jest gamifikacja czyli zwiedza-
nia miasta poprzez stworzenie przez turystów własnych spersonalizowanych 
interaktywnych miejskich tras wycieczkowych. 

To narzędzie edukacyjne jest propozycją dla programistów, którzy mogą rozwi-
nąć pomysł aplikacji w praktyce. Głównym założeniem jest poznawanie miasta 
poprzez grę i zabawę. Aplikacja  może być rozbudowana, modyfikowana i wy-
korzystana w dowolnym mieście na świecie. 

W prezentowanym przykładzie dobrych praktyk skupiliśmy się na zwiedzaniu 
miasta Malaga w Hiszpanii.  Narzędzie zostało stworzone przy współpracy z 
wydziałem turystyki na Uniwersytecie w Maladze oraz departamentem tury-
styki w urzędzie miasta. Wykorzystuje ono 15 znanych miejsc turystycznych 
zlokalizowanych w centrum Malagi, zdjęcia obiektów i proponowaną trasę 
zwiedzania.

SCENARIUSZ WARSZTATÓW

Mobilne aplikacje mogą wykorzystywać różne środki i narzędzia, które pozwo-
lą turystom zwiedzać miasto w sposób interaktywny i spersonalizowany. W 
scenariuszu przedstawiamy naszą propozycję na przykładzie miasta Malaga.
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Poznaj Malagę
Narzędzie 1: Informacje na temat aplikacji mobilnej

• Nasza aplikacja będzie składać się z mapy miasta z zaznaczonymi atrakcjami turystycznym (tzw. punkty kon-
trolne). Za odwiedzenie każdego z miejsc można dostać 3 punkty.  Uczestnik (np. turysta) ma za zadanie zdo-
bycie 35 punktów. W każdym z odwiedzonych miejsc uczestnik ma odpowiedzieć na pytanie zadane przez 
aplikację i po udzieleniu poprawnej odpowiedzi otrzymuje 3 punkty. Każdy, kto uzbiera 35 punktów, otrzymuje 
nagrodę w postaci darmowego drinka, napoju lub przekąski w jednym rekomendowanych barów lub restaura-
cji (współpracujących z aplikacją).

• Każdy użytkownik aplikacji dostanie wstępną instrukcję jak z niej korzystać: „Wybierz trasę, odwiedź zazna-
czone atrakcje turystyczne, zbieraj punkty i odbierz nagrodę w rekomendowanej restauracji lub barze”.

• Użytkownik po uruchomieniu aplikacji musi zarejestrować swoje konto i zalogować się do systemu.

• Po zalogowaniu na głównym ekranie pojawią się następujące opcje: „Wybierz trasę”, „Stwórz własną trasę”, 
„Odwiedź jeden punkt kontrolny”, „Moje trasy” i „Moje punkty”.

• Po wybraniu opcji „Wybierz trasę” pojawi się lista tras do zwiedzania miasta proponowanych przez aplikację 
razem z informacją na temat ich długości, ilości punktów możliwych do zdobycia, opiniami innych użytkowni-
ków itd.

• Po wybraniu opcji „Stwórz własną trasę” na ekranie pojawi się mapa z zaznaczonymi atrakcjami turystyczny-
mi (punktami kontrolnymi). Obok każdego z nich będzie zdjęcie-miniaturka i niezbędne informacje dostępne 
po dotknięciu palcem punktu na ekranie (odległość od obecnej lokalizacji użytkownika, opis miejsca, godziny 
otwarcia, opłaty za wstęp do obiektu, atrakcje, itp.). Użytkownik może wybrać dowolne punkty kontrolne i uło-
żyć swoją własną trasę zwiedzania. Aplikacja obliczy długość nowej trasy i ilość punktów, jaką można na niej 
zdobyć. 

• Po wybraniu opcji „Odwiedź jeden punkt kontrolny” na ekranie pojawi się mapa z zaznaczonymi atrakcjami 
turystycznymi (punktami kontrolnymi). Obok każdego z nich będzie zdjęcie-miniaturka i niezbędne informacje 
dostępne po dotknięciu palcem punktu na ekranie (odległość od obecnej lokalizacji użytkownika, opis miejsca, 
godziny otwarcia, opłaty za wstęp do obiektu, atrakcje, itp.). W zakładce z informacjami będzie opcja „Odwiedź 
wybrany punkt”, po kliknięciu w nią aplikacja ułoży trasę na mapie prowadzącą użytkownika bezpośrednio 
z jego obecnej lokalizacji do wybranego miejsca.

• Po wybraniu opcji „Moje trasy” użytkownik zobaczy informacje na temat tras przez siebie stworzonych, ukoń-
czonych i nieukończonych wraz z danymi dotyczącymi długości tras, ilości punktów już posiadanych i jeszcze 
możliwych do zebrania. Użytkownik może kontynuować zwiedzanie według jednej ze swoich niedokończonych 
tras lub rozpocząć nową.

• Po wybraniu opcji „Moje punkty” użytkownik otrzymuje informacje ile punktów uzbierał i ile już zrealizował. 
Po uzyskaniu 35 punktów pojawi się opcja „Gdzie chciałbyś odebrać swoją nagrodę?” wraz z listą lokali współ-
pracujących z aplikacją, ich ofertą, godzinami otwarcia, lokalizacją i opiniami innych gości. Jeśli użytkownik 
uzbierał mniej niż 35 punktów na ekranie pojawi się informacja: „Tylko x punktów dzieli cię od nagrody”.

• Użytkownik może zdobyć 3 punkty za odwiedzenie danego miejsca (punktu kontrolnego) tylko raz.

• Kiedy użytkownik odwiedzi miejsce, w którym znajduje się po raz pierwszy aplikacja poinformuje go, ze 
dotarł do punktu kontrolnego. Na ekranie pojawią się dwie opcje: „Odpowiedz na pytanie” i „ Nie, dziękuję. 
Nie chcę punktów”. Po wyborze pierwszej z nich użytkownik dostanie pytanie z 3 odpowiedziami do wyboru, 
z których tylko jedna jest prawidłowa. Po zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi przydzielone zostaną 3 punkty, 
a przypadku błędnej aplikacja poinformuje użytkownika, że może ponownie spróbować za 15 minut i następ-
nie kontynuować zwiedzanie według swojej trasy.
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Trasa zwiedzania może być dostosowana do każdego miasta na świecie i zawie-
rać informacje na temat lokalnych atrakcji turystycznych. 

Przykładowa trasa do zwiedzania z aplikacją mobilną przedstawiająca zabytki 
Malagi jako punkty kontrolne w grze w aplikacji mobilnej. 

Poznaj Malagę

Narzędzie 2: Trasa zwiedzania

Przystanki Informacje dla uczestników
1. Ulica Markiza 

de Larios (Calle 
Larios)

Ulica Markiza de Larios jest niewątpliwie najbardziej znaną i reprezentacyjną uli-
cą w Maladze, gdzie zlokalizowane są biura renomowanych firm, ekskluzywne 
sklepy, restauracje i hotele. Tu odbywają się liczne miejskie wydarzenia kultural-
ne, rozrywkowe i handlowe np. targi wielkanocne.

2. Plac Konstytu-
cji (Plaza de la 
Constitución)

Plac Konstytucji stanowi centrum życia kulturalnego Malagi. Budynki przy placu 
mieściły kiedyś Urząd Miasta Malagi, dom burmistrza oraz więzienie. Jest to miej-
sce pełne historycznych atrakcji turystycznych.

W kawiarni Café Central spójrz na mozaikę na ścianie, która przedstawia kafelko-
wy poradnik, jak zamawiać kawę w Maladze.

3. Muzeum Car-
men Thyssen 

Muzeum Carmen Thyssen posiada największą w Hiszpanii kolekcję XIX-wieczne-
go malarstwa andaluzyjskiego. Mieści się w XVI-wiecznym budynku pałacowym 
Palacio de Villalón położonym w centrum Malagi. Wystawa stała obejmuje 230 
obrazów, które doskonale oddają charakter XIX-wiecznej sztuki hiszpańskiej.

Godziny otwarcia

Wtorek-niedziela: 10.00-20.00 

Poniedziałek: nieczynne (z wyjątkiem świąt państwowych)

Wstęp

Wystawy stałe: 

Bilet normalny – 6 euro (osoby powyżej 12 lat). 

Bilet ulgowy – 4.50 euro (emeryci, niepełnosprawni, mieszkańcy Malagi, studenci 
do 26 lat).

Wystawy czasowe: 4 euro (normalny), 2.50 euro (ulgowy).

Wstęp na wystawy stałe i czasowe: 9 euro (normalny), 4.50 euro (ulgowy).

Studenci Uniwersytetu w Maladze: wstęp wolny.

Dzieci do lat 18 i zarejestrowani bezrobotni: wstęp wolny.  

Wstęp wolny w niedziele od 17.00.
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4. Kościół Naj-
świętszego 
Serca (Sagrado 
Corazon)

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa mieści się przy placu Plaza de San Ignacio, 
obok ulicy Compania, niedaleko od Placu Konstytucji. Ten okazały neogotycki bu-
dynek został wzniesiony w 1920 r. przez zakon jezuitów. Projektował go Fernando 
Guerrero Strachan, dla którego inspiracją były katedry w Toledo i Burgas. Pastelową 
fasadę budynku zdobi piękna rozeta oraz dwie wieże zakończone iglicami.

5. Muzeum Picassa Mieszkańcy Malagi są dumni, że słynny Pablo Picasso urodził się w ich mieście. 
Uroczyste otwarcie muzeum Picassa przez króla i królową Hiszpanii odbyło się 
27 października 2003 r. Pierwszego dnia ponad 2 tysiące osób odwiedziło jego 
podwoje. Muzeum mieści się w budynku Palacio de Buenavista, w historycznym 
centrum miasta niedaleko od imponującej twierdzy Alcazaba, zamku Gibralfaro 
i katedry. Budynek muzeum został odrestaurowany, aby zapewnić odpowiednie 
warunki dla prac tak wybitnego artysty.
Godziny otwarcia
Poniedziałek-niedziela: 10.00-19.00 
25 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia: nieczynne
24 grudnia, 31 grudnia i 5 stycznia: 10.00 – 15.00
Wstęp
Bilety są do nabycia do 30 minut przed zamknięciem. 
Wystawy stałe: 6 euro. 
Wystawy czasowe: 5.50 euro.
Wstęp na wystawy stałe i czasowe: 10.00 euro. 
Wstęp wolny w niedziele od 17.00.
Bilet ulgowy (50%): emeryci, studenci do lat 26 (z ważną legitymacją).
Bilet ulgowy (20% zniżki): grupy zorganizowane od 10 do 25 osób.
Wstęp wolny: dzieci do lat 18, posiadacze karty EURO<26, członkowie ICOM,  
zarejestrowani bezrobotni.

6. Plac Merced 
(Plaza de Mer-
ced)

W XV wieku znajdował się tu rynek i plac targowy, a od XIX wieku jest to popu-
larne miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców miasta. Znajduje się tu wiele 
kawiarni i ławeczek. Warto zwrócić uwagę na położone przy placu: kościół La 
Merced, historyczny obelisk i dom rodzinny Picassa. 

7. Dom rodzinny 
Picassa (Casa 
Natal)

Dom rodzinny Pabla Picassa został uznany za zabytek w 1983 r. Budynek jest po-
łożony przy Placu Merced, w historycznym centrum Malagi niedaleko katedry, 
teatru Cervantesa i muzeum Picassa.

Godziny otwarcia
Poniedziałek-niedziela: 9.30-20.00
Nieczynne w święta państwowe
Wstęp 
Muzeum i wystawy czasowe + audioguide: 3 euro.
Wystawy czasowe + audioguide, w Sali wystawowej w budynku przy Placu Mer-
ced nr 13: 3 euro.
Bilet wspólny: 4 euro.
Wstęp wolny: emeryci, młodzież do lat 17, studenci do lat 26 z ważną legitymacją, 
bezrobotni.
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8. Zamek Gibral-
faro (Castillo de 
Gibralfaro)

Ten XIV-wieczny zamek był siedzibą wojska ochraniającego zespół obronno-pa-
łacowy Alcazaba. Jest to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Ma-
lagi. Z zamkowych murów obronnych roztacza się wspaniały widok na miasto 
i morze. W środku znajduje się centrum dla zwiedzających prezentujące dzieje 
zamku.

Godziny otwarcia:

Niedziela: 10:30-15:30

Poniedziałek-czwartek: 10:00-22:00 

Piątek-sobota: 10:00-22:45

W niedziele po 14.00 wstęp wolny. 

Można kupić wspólny bilet do zamku Gibralfaro i twierdzy Alcazaba w niższej 
cenie.

9. Teatr Rzymski 
(Teatro Romano)

Teatr Rzymski to najstarszy zabytek Malagi pochodzący z czasów starożytnych. 
Ruiny teatru ulokowane są u stóp twierdzy Alcazaba w kulturalnym centrum mia-
sta. Jest to jeden z nielicznych antycznych zabytków w Maladze i w całej Andalu-
zji, które pozostały po wojnie domowej, w której to republikańskie miasto zostało 
zbombardowane przez włoską armię sprzymierzoną z nacjonalistami. Na miejscu 
znajduje się centrum dla zwiedzających, w którym turyści mogą poznać historię 
teatru i prowadzonych tu badań archeologicznych. 

Godziny otwarcia:

Wtorek-sobota: 10.00-18.00

Niedziele i święta: 10.00-16.00

Poniedziałek: nieczynne

1 stycznia, 1 maja, 24-25 grudnia, 31 grudnia: nieczynne.

Wstęp wolny.

Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

10. Alcazaba Ta budowla o charakterze pałacowo-obronnym, wzniesiona w czasach maure-
tańskich, jest położona u stóp wzgórza Gibralfaro. Połączona murami obronnymi 
z zamkiem Gibralfaro, Alcazaba była prawdziwą fortecą. Część miasta, w której 
leży twierdza, daje zwiedzających niezwykłą szansę zobaczenia także zabytków 
z czasów starożytnych (Teatr rzymski) i renesansowych (Palacio de la Aduana).

11. Katedra 
w Maladze

Katedra Matki Boskiej Wcielenia jest nie tylko zabytkiem sakralnym, ale i na-
rodowym, który był świadkiem ważnych wydarzeń z historii miasta i kraju. Bu-
dowę katedry rozpoczęto w 1530 r. i zakończono w XVIII wieku, mimo że połu-
dniowa wieża nie została w pełni ukończona. Brak jednej z wież spowodował, 
że katedrę zaczęto nazywać La Manquita (jednoręka) i do dziś krążą legendy, że 
pieniądze na dokończenie budowy w XIX wieku wysłano jako wsparcie wojen 
w Ameryce (w rzeczywistości środki te przeznaczono na społeczne prace inter-
wencyjne w regionie).

Wstęp wolny do godziny 10.00, podczas mszy i w niedziele.
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12. Aleja parkowa 
w Maladze (Pa-
seo del Parque 
de Málaga)

Aleja składa się z trzech chodników, z których każdy ma 800 m długości i 10 m 
szerokości; jeden jest po stronie północnej, a pozostałe dwa na południe od 
25-metrowej centralnej drogi dla pojazdów, kontynuacji głównej ulicy Alameda 
Principal. 

Park obejmuje obszar 30 000 m², włączając ogród różany otoczony drzewami po-
marańczowymi i cyprysowymi obok budynku Rady Miasta i park zwany Jardines de 
Puerta Oscura.

13. Muelle Uno Muelle Uno to niezwykłe miejsce pełne nowoczesnych sklepów, barów i restau-
racji położonych wzdłuż promenady wysadzanej drzewami pomarańczowymi 
i naprzeciw mariny dla luksusowych jachtów.  Świetne zakupy, pyszne jedzenie 
i wspaniały widok na morze i twierdzę Alcazaba to największe zalety Muelle Uno.

Tereny Muelle Uno (po polsku: Nabrzeże nr 1) zlokalizowane są w porcie w Mala-
dze. Po 13 latach planowania i negocjacji obszar ten został zrewitalizowany kosz-
tem 80 mln euro i oficjalnie otwarty w listopadzie 2011 r.

Warto odwiedzić port późnym popołudniem i podziwiać piękny zachód słońca 
nad morzem, popijając kawę w jednej z licznych uroczych kafejek.

14. Dzielnica arty-
styczna Soho 

Dzielnica artystyczna Soho w Maladze to tętniący życiem i kreatywnością ośrodek 
kultury alternatywnej. Dzielnica leży nad rzeką Guadalmedina i powstała dzięki 
inspiracji zlokalizowanego w pobliżu Centrum Sztuki Współczesnej. Pełno tu ka-
wiarni, galerii sztuki, przestrzeni twórczej dla artystów i różnego rodzaju wyda-
rzeń kulturalnych. Dzieła tworzone w Soho (street art, graffiti, instalacje) często 
pojawiają się na portalach społecznościowych, jak Instagram.

15.  Centrum Sztuki 
Współczesnej 
(CAC – Centro de 
Arte Contempo-
rareo)

To niesamowite muzeum sztuki współczesnej położone jest w dzielnicy Soho nad 
brzegiem zazwyczaj wyschniętej rzeką Guadalmedina. Mieści się w dawnym bu-
dynku rynku hurtowego o łącznej powierzchni 2400 m².

Muzeum zostało oficjalnie otwarte 17 lutego 2003 r. przez infantkę Krystynę 
i w ciągu pierwszej dekady swojej działalności stało się jednym z najważniejszych 
centrów sztuki współczesnej w Europie. 

Wstęp wolny

Godziny otwarcia 

Sezon zimowy (wtorek-niedziela): 10.00-20.00 

Sezon letni (wtorek-niedziela): 10.00-14.00 i 17.00-21.00 

Poniedziałek: nieczynne.

25 grudnia i 1 stycznia: nieczynne.
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Przykładowa ankieta do ewaluacji aplikacji: 

Poznaj Malagę
Narzędzie 3: Ankieta 

Czy podobała ci się taka forma zwiedzania miasta? TAK / NIE

Czy mobilna aplikacja jest dobrym sposobem promocji atrakcyjności turystycznej miasta? TAK 
/ NIE

Oceń w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą, wskazane elementy 
zwiedzania z aplikacją mobilną: 

1 2 3 4 5
Łatwość użycia
Interaktywność
Pytania 
Organizacja 

Jak możemy ulepszyć naszą aplikację? Podaj funkcje lub cechy, które należy dodać/ulepszyć? 

EWALUACJA

W trakcie zwiedzania użytkownik może odpowiadać na pytania dotyczące od-
wiedzanych miejsc i zdobywać punkty za poprawne odpowiedzi (przykładowe 
pytania znajdują się w kursie e-learningowym). Po zakończeniu zwiedzania 15 
wybranych atrakcji turystycznych Malagi użytkownik wypełnia ankietę ewalu-
acyjną (Narzędzie 3), aby zakończyć grę w aplikacji mobilnej.
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

• Liczebność i charakterystyka grupy docelowej: może być wykorzystana indy-
widualnie lub w grupie, z pomocą przewodnika lub samodzielnie.
• Czas trwania: w zależności od preferencji turysty zwiedzanie może odbywać 
się w różnym przedziale czasowym, cała trasa może być zrealizowana w ciągu 
1 dnia.
• Narzędzia i materiały: smartfon z zainstalowaną aplikacją, aktywna usługa 
GPS i dostęp do Internetu.
• W celu dostosowania aplikacji do zwiedzania innego miasta, należy pozyskać 
oficjalne informacje o atrakcjach turystycznych dostępne stronach interneto-
wych danego miasta.
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Netografia: 
http://www.malagaturismo.com/en  http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/
malaga/municipios/malaga/ 
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Rozdział V.7

Ana Belén Domínguez 

Szlak Kobiet w Maladze
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Słowa kluczowe:

kobiety, historia, miasto, zabytki, Malaga, zwiedzanie

Cele dydaktyczne:

pozyskanie informacji na temat znaczenia kobiet w historii Malagi,

•  zdobycie wiedzy na temat historii miasta i kraju,

•  zwiedzanie miasta w oryginalny, niesztampowy sposób.

Opis:

Zwiedzanie miasta Szlakiem Kobiet polega na odwiedzeniu miejsc w centrum 
Malagi związanych z kobietami, które odegrały ważną rolę w historii miasta 
i kraju. W trakcie zwiedzania przewodnik opowie uczestnikom o historii Hisz-
panii i słynnych kobiecych postaciach historycznych, ich osiągnięciach i miej-
scach, z którymi były związane.



SZLAK KOBIET W MALADZE

SCENARIUSZ WARSZTATÓW

Scenariusz zawiera opis narzędzi, przystanki na trasie zwiedzania i kluczowe 
informacje do przekazania uczestnikom. 

Szlak Kobiet w Maladze 
Narzędzie 1

Miejsce na trasie 
zwiedzania 

Informacje dla uczestników 

Dawne więzienie dla 
kobiet (Avenida Rosaleda 
– Policia Local)

Oprowadzanie zaczynamy od poinformowania uczestników, że 
władze Regionu Andaluzji uznały ten budynek za zabytek historycz-
ny i pytania, czy wiedzą coś na temat wydarzeń z lat 30-tych XX w. 
w Hiszpanii i ustawie o pamięci historycznej. Przewodnik tłumaczy, 
że zgodnie z tą ustawą osoby, które doświadczyły prześladowań 
w okresie wojny domowej i dyktatury, mają prawo do rehabilitacji 
i zadośćuczynienia.

wybudowane około 1850 r.,

więźniowie obu płci,

w 1934 r. powstało nowe więzienie dla mężczyzn (wśród skazanych 
– 291 mężczyzn i 4 kobiety),

4000 skazanych kobiet w okresie wojny domowej i w okresie 
powojennym,

zamknięte w 1954 r.

Hiszpańska wojna domowa: 

17-18/07/1936: Powstanie generałów Moli i Franco,

21/09/1936: Franco naczelnym dowódcą sił zbrojnych,

na początku wojny domowej Malaga była bazą Hiszpańskiej Mary-
narki Republikańskiej i rząd II Republiki Hiszpanii zachował władzę 
nad miastem. Wojska Franco zdobyły miasto w lutym 1937 r., 

01/04/1939: koniec wojny domowej,

dyktatura generała Franco,

1969: Franco wyznacza Juana Carlosa, jako swojego następcę,

20/11/1975: śmierć generała Franco.

Ośrodek dla matek 
z dziećmi Gota de Leche 

(Calle Ollerias 52)

otwarty w 1901 r.
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Plac Merced

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973),

Picasso przeprowadził się w 1891 r. do Coruña i po raz ostatni od-
wiedził Malagę w 1900 r, 

pośrodku placu stoi pomnik poświęcony José María Torrijos (był 
to żołnierz walczący o wolność Hiszpanii, który w grudniu 1831 r. 
wzniósł protest przeciwko władzy absolutnej Ferdynanda VII; po 
przybyciu na wybrzeże Malagi on i jego ludzie wpadli w pułapkę 
i zostali aresztowani; po 9 dniach Torrijos i jego 48 współtowarzyszy 
zostało rozstrzelanych bez procesu na plaży San Andres w Maladze).

Ulica Alcazabilla

wybudowana około 770 
p.n.e. przez Fenicjan, 

hegemonia Kartaginy,

od 218 r. w rękach 
Rzymian, 

upadek Cesarstwa Rzym-
skiego i koniec władzy 
Wizygotów,

800 lat w rękach arab-
skich, aż do 1487 r., 
kiedy Królestwo Kastylii 
odzyskało kontrolę nad 
miastem. 

Podziwiając budynki wzdłuż ulicy Alcazabilla, przedstawiamy 
historię Malagi od momentu założenia do odzyskania miasta przez 
władze katolickie:

Teatr Rzymski:

zbudowany w I wieku za czasów Cesarza Augusta,

funkcjonował do III wieku,

popadł w ruinę, część kamieni wykorzystano do budowy Alcazaby,

w 1951 r., podczas prac budowlanych przy budowie Domu Kultury 
(biblioteki), odkryto pierwsze ślady archeologiczne świadczące 
o obecności teatru,

w 1995 r. podjęto decyzje o wyburzeniu domu kultury,

otwarty dla zwiedzających w 2011 r.

Alcazaba:

wzniesiona podczas okresu mauretańskiego przez dynastię Ham-
mudidów na początku XI wieku,

budowla o charakterze pałacowo-obronnym.

Zamek Gibralfaro:

położony na wzgórzu,

wybudowany na początku XIV wieku przez Yusufa I z Królestwa 
Granady,

słynne trzymiesięczne oblężenie zamku w 1487 r. przez władców 
katolickich, które zakończyło się kapitulacją głodujących obrońców 
zamku.

Pałac Aduana (Urząd Celny):

ukończony w 1826 r.,

1862: wizyta królowej Izabeli II (zakupiono wystrój jak do pałacu 
królewskiego),

1922: pożar (wytwórnia tytoniu),

okres dyktatury Franco: urząd władz cywilnych i więzienie,

muzeum Sztuki w Maladze.
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Katedra w Maladze

zbudowana pomiędzy 1528-1782 r. po zdobyciu terytoriów arab-
skich przez wojska chrześcijańskie (na terenie dawnego meczetu),

kościół renesansowy, fasada barokowa,

wieża północna ma 84 m wysokości, wieża południowa 
nieukończona,

określana, jako „jednoręka”: legendy czy pieniądze na dokończenie 
wieży przeznaczono dla wsparcia walki o niepodległość w Ameryce 
czy na budowę nowej drogi w regionie.

Kawiarnia Café Chinitas

kawiarnia muzyczna (1857-1937 r.),

Federico Garcia Lorca

Plac Konstytucji

Inne nazwy: Plac Publiczny, Plac Republiki Federalnej, Plac 14 
kwietnia (powstanie II Republiki w 1931 r.), Plac José Antonio Pri-
mo de Rivera.

Zatrzymujemy się na rogu przy kiosku, żeby opowiedzieć o historii 
Hiszpanii po śmierci generała Franco do czasów dzisiejszych. 

1975: śmierć generała Franco – Carlos Arias Navarro

1976: Adolfo Suarez i jego projekt reform politycznych,

15/06/1977: pierwsze wybory UCD,

06/12/1978: referendum w sprawie przyjęcia konstytucji,

23/02/1981: przewrót wojskowy,

28/10/1982: PSOE (Felipe González),

Ustawa nr 52/2007: prawo o pamięci historycznej.

Ulica Larios

otwarta w 1891r.,

markiz de Larios II (finansista i przemysłowiec z branży tekstylnej),

rozwój gospodarczy i industrializacja (1833-1868).

Plac Marina

09/01/1918: braki żywności i wysokie koszty podstawowych pro-
duktów żywnościowych,

kobiety z Malagi rozpoczęły protesty na ulicach miasta, po czym 
ogłosiły strajk generalny,

brutalna pacyfikacja strajkujących kobiet zakończona śmiercią 
wielu protestujących,

ataki z morza przez sprzymierzoną marynarkę włoską i z powietrza 
przez lotnictwo generała Franco,

150 000 osób (głównie kobiet i dzieci) uciekło z Malagi do Almeríi,

5000 zabitych. 

Plac Plaza de la Marina to ostatni przystanek na naszej trasie. 
Zanim zakończymy zwiedzanie opowiemy uczestnikom o dwóch 
kobietach pochodzących z Malagi, których imieniem nazwano 
stacje kolejowe łączące centrum miasta z lotniskiem: Victoria Kent 
i María Zambrano.
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Victoria Kent

hiszpańska prawniczka i polityk republikański; pierwsza kobieta 
w palestrze w Hiszpanii,

urodzona niedaleko Lagunillas w 1892 r.,

pracowała w administracji państwowej (więziennictwo),

debatowała z Clarą Campoamor na temat praw wyborczych kobiet: 
Victoria Kent sprzeciwiała się natychmiastowemu przyznaniu praw 
wyborczych hiszpańskim kobietom, argumentując, że brakowało 
im wówczas wykształcenia i edukacji politycznej, wymaganej do 
podjęcia świadomych decyzji, co powodowało, że były pod bardzo 
silnym wpływem katolickich księży, a tym samym ich polityczny wy-
bór zaszkodziłby partiom lewicowym,

mieszkała na wygnaniu w Meksyku.

María Zambrano

1904 (Velez-Málaga) – 1991,

hiszpańska eseistka, filozof, związana z Pokoleniem Ruchu 36,

aktywnie wspierała powstanie II Republiki,

rozczarowana sytuacją polityczną odmówiła zostania członkiem 
parlamentu i sprzymierzyła się z republikanami,

wyjechała z kraju i mieszkała we Francji, na Kubie i w Szwajcarii.

Szlak Kobiet w Maladze
Narzędzie 2

Czy podobało ci się zwiedzanie miasta szlakiem tematycznym? TAK / NIE

Czy szlaki tematyczne to dobry sposób na zainteresowanie turystów historią miasta? TAK / NIE

Oceń w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą, wskazane elementy 
zwiedzania miasta szlakiem tematycznym: 

1 2 3 4 5
Przewodnik 
Czas poświęcony na prezentacje historii miejsc
Przystępność informacji
Spójnośc z tematyka szlaku
Organizacja
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EWALUACJA

Edukator kulturowy może przeprowadzić ewaluację dzięki obserwacji uczest-
ników warsztatów, podczas której odnotowuje on ich postawy i zainteresowa-
nia, jakie wykazali podczas zwiedzania i sporządza raport ewaluacyjny. Inną 
opcją może być wypełnienie ankiety po zakończeniu warsztatów zawierającej 
pytania dotyczące odwiedzonych miejsc, organizacji zwiedzania, kompetencji 
przewodnika, itp. Narzędzie 2 zawiera przykładowy kwestionariusz. Ponadto, 
jeśli uznamy, że grupa docelowa może być zainteresowana działaniami ofero-
wanymi przez naszą organizację, dobrze byłoby zaprosić ich do wypełnienia 
formularza online zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Dzięki temu 
uczestnicy mogą lepiej poznać ofertę organizacji i uzyskać więcej informacji 
o jej działalności. 
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

• Liczebność i charakterystyka grupy docelowej: grupa max. 20 osób powy-
żej 14 lat.

• Czas trwania: zrealizowanie całej trasy zwiedzania zajmuje ok. 2 godzi-
ny; w trakcie można zrobić 30 minut przerwy i następnie kontynuować  
zwiedzanie. 

• Narzędzia i materiały: notatki przewodnika i wygodne obuwie dla 
uczestników.

Bibliografia:
Bejarano Robles, Francisco (2000), Las calles de Málaga. De su historia y su ambiente, 
Málaga.

Heredia Flores, Víctor M., (2007), La mirada recuperada, Málaga.

Netografia:
Przykłady tras tematycznych w Maladze: 

http://juventud.malaga.eu/opencms/export/sites/juventud/.content/galerias/ocio/AL-
T17II-Cultura-Lado-Oscuro-Malaga.pdf 

www.malaga.es/base/descargas/158314/descargar
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Rozdział V.8

Piotr Franaszek

ODKRYJ LUBLIN  
propozycje zadań  
dla edukatorów kulturowych 
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Przygotowanie do pracy edukatorów kulturowych wymaga skupienia uwagi 
zarówno na teoretycznej stronie zagadnienia, jak również na praktycznych 
rozwiązaniach, które umożliwią pozyskanie wiedzy oraz stworzą materiał uła-
twiający jej przekazywanie. Opierając się na zebranym materiale dotyczącym 
miasta Lublina, zaproponowałem szereg ćwiczeń i zadań, które w przystępnej, 
nieskomplikowanej, a jednocześnie angażującej formie zapewnią uzyskanie, 
zapamiętanie oraz utrwalenie wiadomości. Podrozdziały są konsekwencją czę-
ści teoretycznej, w której wyodrębniono następujące tematy: historia, krajo-
braz kulturowy, ludzie, społeczności, wydarzenia, instytucje kultury, styl życia. 

Każdy z wymienionych obszarów został uwzględniony, jednakże część ćwiczeń 
można przypisać dwóm tematom, co będzie zaznaczone w tytułach podroz-
działów. Wszystkie ćwiczenia zakładają weryfikację poziomu opanowania ma-
teriału poprzez moduł sprawdzający. 

Proponowane ćwiczenia i zadania stanowią propozycje, które mogą być wyko-
rzystywane w przygotowywaniu materiałów dla wielu różnych, atrakcyjnych 
kulturowo i turystycznie miejsc. Dzięki wykorzystaniu narzędzi internetowych 
stanowią alternatywę dla tradycyjnych form kształcenia w edukacji osób 
dorosłych. 

Prezentowany materiał jest w całości dedykowany formie kursu e-learningo-
wego, dlatego zakłada wykorzystanie komputera bądź narzędzia mobilnego. 
Poprzez stworzenie dodatkowego modułu do wydruku treści ćwiczenia mogą 
być wykorzystane podczas braku możliwości skorzystania z programu.
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ZADANIA

Historia/ Krajobraz kulturowy

Ćwiczenie 1: Poznaj historię Lublina.
Słowa klucze:
Lublin, Stare Miasto, Ratusz, Brama Krakowska, ul. Grodzka, Teatr Stary, Trybu-
nał Koronny, katedra, bazylika oo. Dominikanów, Pożar miasta Lublina, Plac po 
Farze, Brama Grodzka, Dzielnica Żydowska, Zamek Lubelski, więzienie, Sztuk-
mistrz z Lublina.

Opis ćwiczenia:
Ćwiczenie polega na zapoznaniu edukatora kulturowego z historią i architek-
turą miasta Lublina. Poprzez ciekawe filmy, prezentacje oraz zdjęcia proces ten 
będzie prowadzony w sposób przystępny, atrakcyjny i angażujący różne zmy-
sły. Wykorzystywane metody przyczynią się do skuteczniejszego zapamiętania 
przekazywanych treści i będą stanowiły gotowy materiał do pracy edukatorów 
kulturowych.

Cele:

• uzyskanie i utrwalenie wiedzy na temat historii miasta i jego zabytkowej 
substancji,

• zapoznanie uczestników ćwiczenia z podstawowymi informacjami na temat 
miasta,

• powstanie skojarzeń z historią Lublina,
• nabycie umiejętności łączenia faktów z obiektami.

Przygotowanie ćwiczenia: 
Ćwiczenie wymaga wcześniejszego przygotowania materiałów i zamieszczenia 
ich w programie, a mianowicie:

• Krótki 2-3 minutowy film prezentujący historię miasta i odwiedzane miejsca. 
• Zdjęcia obiektów.
• Krótkie, dopasowane do zdjęć nagrania prezentujące historię miejsc.
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• Szablony z nazwami obiektów.
• Narzędzia dotyczące dopasowywania zdjęć z opisami i weryfikacji 

poprawności.
Komentarz: Film jest kręcony z dwóch perspektyw: Jedna kamera znajduje się 
na czole narratora i pozwala prowadzić widza, druga wprowadza zdjęcia i spoj-
rzenie na narratora. Jest to rodzaj spaceru z przewodnikiem.

Opis pracy uczestnika ćwiczenia 2a: 
Na ekranie pojawiają się kolejno polecenia: 
1. Obejrzyj film i dopasuj zdjęcia do podpisów.
Uczestnik ćwiczenia ogląda film. Następnie na ekranie pojawiają się napisy 
i zdjęcia.
Po obejrzeniu filmu i prezentacji uczestnik ćwiczenia otrzymuje komunikat: 
2. Na ekranie widzisz nazwy obiektów i luźno porozrzucane zdjęcia. Przy po-
mocy myszki dopasuj zdjęcia do odpowiednich nazw obiektów. 

Opis pracy uczestnika ćwiczenia 2b:
Po ponownym obejrzeniu filmu i prezentacji uczestnik ćwiczenia otrzymuje 
komunikat: 

Obejrzyj film i za pomocą szablonów dokończ następujące zdania:

• Miasto Lublin po pożarze w 1575 roku zostało odbudowane w stylu ……….
• Bazylika oo. Dominikanów posiada cechy charakterystycznego dla woje-

wództwa lubelskiego stylu ………
• W miejscu Placu po Farze znajdował się ………..
• Brama Krakowska i Brama Grodzka to część dawnych …….
• Klasycystyczny obiekt znajdujący się w centralnym miejscu Rynku Starego 

Miasta to…..
      W Bazylice oo. Dominikanów znajduje się obraz ….

 Opis pracy uczestnika ćwiczenia 2c:
Uczestnik ćwiczenia może ponownie odtworzyć przygotowane materiały lub 
bezpośrednio przejść do wykonania ćwiczenia. Dopasuj wydarzenia do odpo-
wiednich zdjęć.
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Na planszy widać zdjęcia, o których opowiadał przewodnik w filmie. Następnie 
na ekranie pojawiają się luźno porozrzucane nazwy i daty wydarzeń. Uczestnik, 
przesuwając nazwy wydarzeń i daty, przyporządkowuje je do odpowiednich 
zdjęć.

Moduł sprawdzający: 
Poprawnie zrealizowane zadania zostają oznaczone zielonym znakiem „”

W module sprawdzającym można również zastosować wykres procentowy, 
który pozwala określić stopień opanowania wiedzy, np. poprawnie wykonane 
zadań w 70% pozwala przejść do następnego ćwiczenia. Uzyskanie wyniku po-
niżej 70% wymaga powtórzenia zadania.
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Historia i zabytki.

Ćwiczenie 2. Krótka historia Lublina
Słowa klucze: 
Brama Krakowska, Brama Grodzka, Plac po Farze, Trybunał Koronny, klasztor 
i bazylika oo. Dominikanów, Lublin, Stare Miasto, unia polsko-litewska

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie w prosty i angażujący sposób pozwala poznać historię Lublina oraz 
jego najważniejsze obiekty. Uczestnik skupiony jest na wysłuchaniu krótkich 
historii. Następnie, wykonując ćwiczenie, porządkuje i utrwala swoją wiedzę. 
Efekty jego pracy są weryfikowane przez moduł sprawdzający.

Cele: 
• uzyskanie i utrwalenie wiedzy na temat historii miasta i jego zabytkowej 
substancji,
• zapoznanie uczestników ćwiczenia z podstawowymi informacjami na temat 
miasta,
• powstanie skojarzeń z historią Lublina,
• nabycie umiejętności łączenia faktów z obiektami.

Przygotowanie ćwiczenia: 
Ćwiczenie wymaga wcześniejszego przygotowa-
nia materiałów i zamieszczenia ich w programie, 
a mianowicie:

• Historie do odsłuchania – nagranie audio pre-
zentujące historię miasta Lublina, składające się 
z kilku fragmentów.
• Szablony z nazwami obiektów, wydarzeniami, 
datami.
• Narzędzia dotyczące dopasowywania uzupeł-
niania luk i weryfikacji poprawności.
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Opis pracy uczestnika ćwiczenia:
Uczestnik ćwiczenia otrzymuje komunikat:
Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania, korzystając z przygotowanych szablonów.

Historie do odsłuchania:
Lublin to miasto z wielowiekową, bo ponad 700-letnia historią. Przywilej lo-
kacyjny na prawie magdeburskim oraz herb, na którym widnieje wizerunek 
kozła wspinającego się na winorośl, otrzymało w 1317 roku. Historia miasta 
wpisana w architekturę i upowszechniana poprzez liczne ekspozycje muzeal-
ne, przyciąga wielu turystów i badaczy. Stare Miasto, jako jedno z nielicznych 
w Polsce, posiada w ponad 70% oryginalną, kryjącą ślady gotyku, renesansu, 
baroku i klasycyzmu zabudowę. 

Najlepiej rozpocząć poznawanie miasta od jego serca, tzn. od Starego Miasta 
i jego zabytkowej tkanki. Rynek Starego Miasta został wytyczony prawie 700 lat 
temu, po nadaniu Lublinowi prawa miejskiego (15 sierpnia 1317 r.). W 1575 r. 
podczas pożaru znaczna część drewnianej zabudowy spłonęła, a w jej miejsce 
zaczęły powstawać wspaniałe murowane kamienice. Wiele z nich zachowało 
swoją zabytkową substancję oraz dekoracje sprzed wielu stuleci.

Brama Krakowska, jeden z symboli miasta, powstała w XIV w. wraz z murami 
miejskimi. Nazwę zawdzięcza historycznemu szlakowi, który prowadził z Kra-
kowa przez Lublin do Wilna. Była punktem obserwacyjnym dla straży ognio-
wej, grano z niej także hejnał miejski. Zamieszkiwał ją również zegarmistrz, 
obsługujący znajdujący się na niej zegar.

Zasadniczy zrąb gotyckich murów zbudowany jest z cegły i kamienia, nadbu-
dowa z zeszklonej cegły. Ośmioboczna, otynkowana wieża powstała w połowie 
XVI w. Budowlę nakrywa barokowy hełm z umieszczonym na jego szczycie mo-
nogramem SAR /Stanislaus Augustus Rex/ i datą 1782, pochodzący z okresu 
przebudowy dokonanej przez Dominika Merliniego.

Obecny wygląd bramy jest wynikiem prac konserwatorsko-budowlanych z lat 
1959-64, kiedy to przywrócono jej historyczny wygląd, a wnętrze zaadaptowa-
no na potrzeby Muzeum Historii Miasta Lublina.

Brama Grodzka – dawniej strzegła przejścia w obronnych murach miejskich. 
Była także łącznikiem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, dlatego 
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też nazywano ją często „Bramą Żydowską”. Pierwotnie miała formę czworo-
boku opatrzonego hełmem, z dobudowanym później przedbramiem (tak jak 
Brama Krakowska). Pod koniec XVIII w. na polecenie Komisji Dobrego Porząd-
ku (Boni Ordinis) została przebudowana w stylu klasycystycznym i pozbawiona 
cech obronnych. Przypominają o tym data MDCCLXXXV oraz monogram SAR 
(Stanislaus Augustus Rex – Stanisław August Król), umieszczone na bramie od 
strony Starego Miasta.

W jej pomieszczeniach siedzibę ma Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Może-
my tam zobaczyć makietę żydowskiej dzielnicy na Podzamczu, przedstawiającą 
jej wygląd przed II wojną światową.

Plac po Farze – jedno z miejsc, które zarówno dla mieszkańców, jak dla odwie-
dzających jest miejscem zagadkowym i budzącym ciekawość.

Nazwa placu pochodzi od pierwszego zbudowanego w murach miasta kościoła 
parafialnego pw. św. Michała Archanioła, zwanego Farą. Według podań w XIII 
w. wzniósł go Leszek Czarny w podzięce za zwycięstwo nad Jadźwingami. W XV 
w., od zachodu dobudowano potężną wieżę widoczną z odległości 5 mil od 
Lublina. Ze względu na zły stan budynku Farę rozebrano w 1857 r. na rozkaz  
gubernatora lubelskiego Albertowa. Znaczną część wyposażenia kościoła prze-
niesiono do ówczesnej katedry, a dzisiejszej Archikatedry Lubelskiej. Makietę 
kościoła oraz rekonstrukcję jego fundamentów można obecnie oglądać na Pla-
cu po Farze. Jest to efekt prac rewitalizacyjnych prowadzonych na pocz. XXI w.



ODKRYJ LUBLIN 

Trybunał Koronny – Okazały budynek w samym sercu staromiejskiego rynku 
w czasach swojej świetności pełnił funkcję Trybunału Koronnego (1578 – 1794) 
– najwyższego sądu szlacheckiego, powołanego przez króla Stefana Batorego. 
Lubelski Trybunał był jednym z dwóch, obok Piotrkowa Trybunalskiego, na 
terenie dawnej Korony. Do Lublina zjeżdżała szlachta z całej Małopolski, aby 
rozstrzygać sporne sprawy. Przekupstwo sędziów oraz niesprawiedliwe wyroki 
przesądziły o rozwiązaniu tej instytucji. Jednym z najsłynniejszych przykładów 
przekupstwa był tzw. Sąd diabelski, który miał ponoć miejsce w 1637 r. Około 
150 lat później Dominik Merlini – nadworny architekt króla Stanisława Augu-
sta, przebudował gmach dawnego Trybunału Koronnego, nadając mu dzisiej-
szy kształt.

Klasztor i bazylika oo. Dominikanów - Zakon dominikanów przybył do Lublina 
prawdopodobnie już w 1230 r. Początkowo ich świątynia była drewniana, a na-
stępnie na jej miejscu powstał kościół murowany pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika.

Wielki pożar Lublina w 1575 r. znacząco pogorszył stan kościoła. Podczas  
przebudowy na pocz. XVIII w., według projektu Rudolfa Negroniego, wykona-
no nowe sklepienie oraz fasadę, w duchu obowiązującego stylu – renesansu 
lubelskiego.

Jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie miały tu miejsce, było odprawie-
nie nabożeństwa dziękczynnego po zawarciu unii polsko-litewskiej w 1569 r. 
z udziałem króla Zygmunta Augusta.

W świątyni przechowywano fragment Drzewa Krzyża Świętego, z którym wiąże 
się wiele ciekawych historii. Według legendy, przywiózł je do Lublina biskup 
kijowski Andrzej w 1420 r. Niestety, w 1991 r. relikwie zostały skradzione i do 
dnia dzisiejszego ich nie odnaleziono.

Od 1967 r. kościół oo. Dominikanów posiada tytuł bazyliki mniejszej, nadany 
przez papieża Pawła VI.

Przylegający do kościoła klasztor, powstawał etapami do XVIII wieku. Jak gło-
si tradycja, w klasztornym refektarzu podpisano akt Unii Lubelskiej w 1569 
r. Podczas zakończonego w 2012 r. remontu w północnym skrzydle klasztoru 
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utworzono ekspozycję, w której zgromadzono przedmioty związane z zako-
nem. Najcenniejsze eksponaty można podziwiać w klasztornym skarbcu.

Treść do uzupełnienia:
• Rynek Starego Miasta został wytyczony prawie 700 lat temu, po nadaniu Lu-
blinowi prawa miejskiego w ……… roku.
• Brama Krakowska, jeden z symboli miasta, powstała w ……… w. wraz z mura-
mi miejskimi.
• Brama Grodzka była również nazywana ……….
• Nazwa Placu po Farze pochodzi od pierwszego zbudowanego w murach mia-
sta kościoła parafialnego ………………………………………, zwanego Farą.
• Okazały budynek w samym sercu staromiejskiego rynku to …………………………  
Tę funkcję pełnił w latach ………………………….
• Zakon dominikanów przybył do Lublina prawdopodobnie już w ……………….. 
Jednym z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w klasztorze oo. Do-
minikanów, było odprawienie nabożeństwa dziękczynnego po zawarciu unii 
polsko-litewskiej w …………….. r. z udziałem króla ……………………………...

Moduł sprawdzający:
Poprawnie zrealizowane zadanie zostaje oznaczone zielonym znakiem „”

Ćwiczenie 3:  Symbole architektoniczne Lublina.
Słowa klucze: 
Lublin, Brama Krakowska, Brama Grodzka, Brama Żydowska, Władysław Jagieł-
ło, freski, Kaplica Trójcy Świętej.

Opis ćwiczenia:
Ćwiczenie jest prostą formą uzyskania wiedzy na temat najważniejszych sym-
boli architektonicznych Lublina. Przystępna forma prezentacji wiadomości - 
film, ułatwia zapamiętanie treści oraz obiektów. Realizując ćwiczenie „praw-
da–fałsz” uczestnik utrwala zdobyte wiadomości oraz weryfikuje swoją wiedzę. 
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Cele:
• uzyskanie i utrwalenie wiedzy na temat historii  miasta i jego symboli 
architektonicznych,
• zapoznanie uczestników ćwiczenia z historią i architekturą wybranych 
obiektów,
• budowanie skojarzeń dotyczących obiektów i ich funkcjonalności,
• nabycie umiejętności rozpoznawania  funkcji obiektów oraz ich historyczne-
go znaczenia.

Przygotowanie ćwiczenia: 
Ćwiczenie wymaga wcześniejszego przygotowania materiałów i zamieszczenia 
ich w programie, a mianowicie:

• Trzy krótkie nagrania audiotekstów. 
• Tekst z lukami do uzupełnienia.
• Narzędzie umożliwiające zaznaczenie odpowiedzi i weryfikacji poprawności 
wykonanej przez uczestnika ćwiczenia

Opis pracy:
Na ekranie pojawia się kolejno komunikaty: 
• Posłuchaj kolejno trzech tekstów naciskając przycisk „start" i staraj się zapa-
miętać jak najwięcej. 
• Przejdź dalej.
• Przeczytaj uważnie tekst i zaznacz odpowiednio: prawda, fałsz. 
Możesz powtórzyć tę czynność i odsłuchać teksty ponownie w zaproponowanej 
przez nas kolejności lub posłuchać tekstów w wybranej przez siebie kolejności.

 Materiał do nagrania:
Brama Krakowska, jeden z symboli miasta, powstała w XIV w. wraz z murami 
miejskimi. Nazwę zawdzięcza historycznemu szlakowi, który prowadził z Krako-
wa przez Lublin do Wilna. Była punktem obserwacyjnym dla straży ogniowej, 
grano z niej także hejnał miejski. Zamieszkiwał ją również zegarmistrz obsługu-
jący znajdujący się na niej zegar.

Brama Grodzka dawniej strzegła przejścia w obronnych murach miejskich. 
Była także łącznikiem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, dlatego 
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też nazywano ją często „Bramą Żydowska”. Pierwotnie miała formę czworo-
boku opatrzonego hełmem, z dobudowanym później przedbramiem (tak jak 
Brama Krakowska). Pod koniec XVIII w. na polecenie Komisji Dobrego Porząd-
ku (Boni Ordinis) została przebudowana w stylu klasycystycznym i pozbawiona 
cech obronnych. Przypominają o tym data MDCCLXXXV oraz monogram SAR 
(Stanislaus Augustus Rex – Stanisław August Król), umieszczone na bramie od 
strony Starego Miasta.

Znajdująca się na Wzgórzu Zamkowym XIV-wieczna kaplica (Kaplica Trójcy 
Świętej) jest jednym z najważniejszych miejsc w Lublinie. Decydują o tym ru-
sko-bizantyńskie malowidła, którymi w 1. poł. XV w. król Władysław Jagiełło 
nakazał ozdobić jej wnętrze. Malowidła przedstawiające treści religijne w du-
chu kościoła prawosławnego zdobią mury rzymskokatolickiej świątyni, co jest 
unikalnym symbolem koegzystencji kultury wschodnio- i zachodnioeuropej-
skiej. Wśród wizerunków świętych oraz scen biblijnych możemy dostrzec także 
freski przedstawiające samego Władysława Jagiełłę. Są to jedyne podobizny 
króla wykonane za jego życia. 

 Opis pracy uczestnika ćwiczenia:
Na ekranie pojawia się polecenie oraz tabela do uzupełnienia. 

W tabeli zaznacz odpowiedni prawda lub fałsz.

STWIERDZENIE PRAWDA FAŁSZ

Brama Krakowska była nazywana Bramą Żydowską.

Brama Grodzka była częścią murów obronnych miasta.

Freski rusko-bizantyjskie znajdują się w Kaplicy Trójcy Świętej.

Brama Grodzka swoją nazwę zawdzięcza historycznemu szlakowi, 
który prowadził z Krakowa przez Lublin do Wilna.

W Kaplicy Trójcy Świętej znajduje się malowidło przedstawiające 
Władysława Jagiełłę.

Moduł sprawdzający:
Poprawnie zrealizowane zadanie zostaje oznaczone zielonym znakiem „”.
Wykres procentowy pozwala określić stopień opanowania wiedzy. Poprawne 
wykonanie zadań w 70% pozwala przejść do następnego ćwiczenia.
Uzyskanie wyniku poniżej 70% wymaga powtórzenia zadania.



ODKRYJ LUBLIN 

Ćwiczenie 4. Zabytki Lublina

Słowa klucze:
Lublin, architektura, Brama Krakowska, katedra, bazylika oo. Dominikanów, Za-
mek Lubelski, Donżon.

Opis ćwiczenia:
Ćwiczenie będzie służyło uzyskaniu wiedzy z zakresu historii Lublina i jego 
substancji zabytkowej. Wykorzystanie filmu, prezentacji i fotografii będzie 
służyło uatrakcyjnieniu nauczania i lepszemu przyswajaniu informacji. Poprzez 
wykonanie ćwiczenia uczestnik zapamięta nazwy obiektów, będzie potrafił 
wskazać je na zdjęciach oraz opowiedzieć ich historię.

Cele:
• uzyskanie i utrwalenie wiedzy na temat najważniejszych obiektów w Lublinie,
• zapoznanie uczestników ćwiczenia z podstawowymi informacjami na temat 
miasta,
• powstanie skojarzeń wizualnych z zabytkami Lublina,
• nabycie umiejętności rozpoznawania obiektów.
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Przygotowanie ćwiczenia: 
Ćwiczenie wymaga wcześniejszego przygotowania materiałów i zamieszczenia 
ich w programie, a mianowicie:

• Krótki 2-3 minutowy film prezentujący miasto Lublin. 
• Prezentacja multimedialna dotycząca 5 obiektów. 
• Zdjęcia 5 obiektów.
• Szablony z nazwami obiektów.
• Narzędzie dotyczące wprowadzenia podpisów pod obiekty i weryfikacji 
poprawności.

Opis pracy uczestnika ćwiczenia:
Na ekranie pojawiają się kolejno komunikaty: 

• Obejrzyj film i staraj się zapamiętać jak najwięcej.
• Obejrzyj prezentację i staraj się zapamiętać wygląd i nazwy obiektów. 
• Możesz prezentację obejrzeć ponownie.
Komentarz: Uczestnik ćwiczenia ogląda relację filmową grupy przyjaciół po-
dróżujących po Polsce Wschodniej. Relacja zawiera komunikację na temat po-
łożenia Lublina, jego krótkiej historii oraz najważniejszych zabytków. 
Po obejrzeniu filmu i prezentacji uczestnik ćwiczenia otrzymuje komunikat: 
• Przy użyciu napisów znajdujących się na dole strony podpisz obiekty.
Na planszy pojawiają się zdjęciabądź rysunki 5 najbardziej rozpoznawalnych 
obiektów architektonicznych, np. Brama Krakowska, katedra, bazylika oo. Do-
minikanów, Zamek Lubelski, Donżon. Pod zdjęciami są pola, które należy uzu-
pełnić podpisami z listy przygotowanymi w formie szablonów.

Moduł sprawdzający:
Kolor zielony oznacza poprawne umieszczenie podpisu. 
Wykres procentowy pozwala określić stopień opanowania wiedzy. 
Poprawne wykonane zadanie w 70% pozwala przejść do następnego zadania.
Uzyskanie wyniku poniżej 70% wymaga powtórzenia zadania.
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Ćwiczenie 5: Historia i architektura

Słowa klucze:
Lublin, zakon dominikanów, Rudolf Negroni, pożar miasta Lublina, Wieża Tryni-
tarska, Unia Lubelska, Kaplica Trójcy Świętej, Władysław Jagiełło.

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie ma charakter powtórzenia i utrwalenia wiadomości, co pozwoli zo-
rientować się w poziomie opanowania wiadomości. Nadając odpowiednie nu-
mery zamieszczonym zdjęciom, uczestnik powtarza materiał i utrwala nabyte 
wcześniej informacje.

Cele: 
• utrwalenie wiedzy z zakresu historii oraz historii sztuki o najważniejszych 
obiektach architektonicznych Lublina,
• zapoznanie uczestników ćwiczenia z najważniejszymi wydarzeniami 
historycznymi,
• zapoznanie uczestników ćwiczenia z zagadnieniami dotyczącymi historii sztuki.
• zapoznanie uczestników ćwiczenia z ciekawostkami na temat poszczególnych 
obiektów.
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Przygotowanie ćwiczenia: 
Ćwiczenie wymaga wcześniejszego przygotowania materiałów i zamieszczenia 
ich w programie, a mianowicie:

• Wybór zdjęć dotyczących prezentowanych obiektów, ujęcia muszą być zupeł-
nie różne od tych w prezentacjach – 5 sztuk. 
• Prezentacja multimedialna (dźwięk + zdjęcia) na temat 5 obiektów. Poszcze-
gólnym obiektom w prezentacji powinna być przyporządkowana numeracja, 
odpowiednio od 1 do 5.
• Szablon, który umożliwi ponumerowanie zdjęć oraz weryfikację poprawności 
wykonanego zadania.

Opis pracy uczestnika ćwiczenia:
Na ekranie pojawiają się kolejno komunikaty: 

• Zapoznaj się z zamieszczonymi prezentacjami.
• Jeśli już zakończyłeś prace z prezentacjami, to znaczy, że potrafisz odpo-
wiednio dopasować numerację do zdjęć.
Jeśli chcesz, możesz obejrzeć wybrane prezentacje ponownie. 

Treści do prezentacji:

Bazylika oo. Dominikanów 
Zakon dominikanów przybył do Lublina prawdopodobnie już w 1230 r. Początko-
wo ich świątynia była drewniana, a następnie na jej miejscu powstał kościół mu-
rowany pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Wielki pożar Lublina w 1575 r. 
znacząco pogorszył stan kościoła. Podczas  przebudowy na pocz. XVIII w., według 
projektu Rudolfa Negroniego, wykonano nowe sklepienie oraz fasadę, w duchu 
obowiązującego stylu - renesansu lubelskiego. Jednym z najważniejszych wy-
darzeń, jakie miały tu miejsce, było odprawienie nabożeństwa dziękczynnego 
po zawarciu unii polsko-litewskiej w 1569 r. z udziałem króla Zygmunta Augusta. 
W świątyni przechowywano fragment Drzewa Krzyża Świętego, z którym wiąże 
się wiele ciekawych historii. Według legendy przywiózł je do Lublina biskup 
kijowski Andrzej w 1420 r. Niestety, w 1991 r. relikwie zostały skradzione i do 
dnia dzisiejszego ich nie odnaleziono. Od 1967 r. kościół dominikanów posia-
da tytuł bazyliki mniejszej, nadany przez papieża Pawła VI. Przylegający do 
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kościoła klasztor powstawał etapami do XVIII wieku. Jak głosi tradycja, w klasz-
tornym refektarzu podpisano akt Unii Lubelskiej w 1569 r. Podczas zakończo-
nego w 2012 r. remontu w północnym skrzydle klasztoru utworzono ekspo-
zycję, w której zgromadzono przedmioty związane z zakonem. Najcenniejsze 
eksponaty można podziwiać w klasztornym skarbcu.

Katedra Lubelska
Kościół pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty został 
wybudowany w latach 1586-1604 z myślą o przybyłym do Lublina zakonie 
jezuitów. Projektantami byli włoscy architekci – Jan Maria Bernardoni i Józef 
Brizio, którzy częściowo wzorowali się na rzymskiej siedzibie jezuitów – świą-
tyni Il Gesu. W XVIII w. Józef Mayer nadworny malarz Augusta III, udekorował 
wnętrze kościoła iluzjonistyczną polichromią. Świątynia uzyskała tytuł katedry 
w 1805 r., po utworzeniu diecezji lubelskiej. 

Wieża Trynitarska

Wieża Trynitarska była pierwotnie bramą do zabudowań kolegium jezuickie-
go, powstałą zapewne w II poł. XVII w. Po przebudowie w 1819 r. 60-metrowa 
wieża zaczęła górować nad Lublinem. W jej wnętrzu mieści się muzeum archi-
diecezjalne sztuki religijnej, a na ostatnim piętrze znajduje się taras widoko-
wy. Blaszany kogucik na szczycie, według legendy, przestrzegał lublinian przed 
zagrożeniem.

Zamek Lubelski
W salach zamkowych obradowano nad aktem Unii Lubelskiej z 1569 r. Czasy 
te pamiętają jedynie najstarsze, zachowane do dzisiaj budowle: XIII-wieczna 
romańska wieża mieszkalno-obronna oraz XIV-wieczna Kaplica Trójcy Świętej 
ze wspaniałymi freskami rusko-bizantyńskimi fundacji Władysława Jagiełły. Za-
mek popadł w ruinę wskutek działań wojennych w 2 poł. XVII w. i został niemal 
całkowicie rozebrany w XVIII w. Obecny, neogotycki budynek wzniesiono w la-
tach 1824-26 z przeznaczeniem na więzienie, wykorzystywane przez rosyjskie 
i austriackie władze zaborcze, niemieckich okupantów, a także władze PRL do 
1954 r. Od 1957 roku w obiekcie mieści się siedziba Muzeum Lubelskiego.
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Teatr Stary
Był to pierwszy stały teatr w Lublinie oraz jeden z pierwszych w Polsce. Został 
wzniesiony w 1822 r. wg projektu Łukasza Rodakiewicza. Budynek otrzymał 
skromne detale klasycystyczne: arkady, maski i gryfy. Widownia liczyła w sumie 
334 miejsca. Teatr Stary funkcjonował do 1887 roku, kiedy otwarto reprezen-
tacyjny gmach Teatru Miejskiego przy obecnej ul. Narutowicza. Na początku 
XX wieku budynek zaadaptowano na kino. Seanse odbywały się do lat 80. XX 
wieku. Później budynek stopniowo popadał w ruinę. Gruntowne prace remon-
towo-konserwatorskie, zakończone w 2012 r., przywróciły zabytkowi dawną 
świetność i pierwotną funkcję.

Moduł sprawdzający: 
Kolor zielony oznacza poprawne umieszczenie podpisu. 
Wykres procentowy pozwala określić stopień opanowania wiedzy. Poprawnie 
wykonane zadanie w 70% pozwala przejść do następnego zadania.
Uzyskanie wyniku poniżej 70% wymaga powtórzenia zadania.



ODKRYJ LUBLIN 

Instytucje kultury

Ćwiczenie 1: Muzea i galerie 
Słowa klucze: 
Centrum Spotkania Kultur, Galeria Labirynt, Muzeum Lubelskie, Centrum Kul-
tury, Warsztaty Kultury

Opis ćwiczenia:
Ćwiczenie poprzez wykorzystanie filmu oraz elementów graficznych pozwoli 
na poznanie różnorodności instytucji kultury w Lublinie oraz ich zasadniczego 
profilu działalności. Uczestnik uzyska informacje praktyczne dotyczące lokali-
zacji i dostępności. Dowie się równie,ż w jaki sposób będzie mógł poszerzać 
swoją wiedze na temat poszczególnych instytucji. 

Cele: 
• poznanie instytucji kultury oraz profilu ich działalności,
• powiązanie instytucji kultury z ich profilem, nazwą, miejscem funkcjonowa-
nia na obszarze miasta,
• prezentacja profilu ich działalności podstawowej oraz pobocznej,
• zapoznanie uczestników ćwiczenia z podstawowymi informacjami na temat 
ich lokalizacji, dostępności, unikalności itp.
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Przygotowanie ćwiczenia: 
Ćwiczenie wymaga wcześniejszego przygotowania materiałów i zamieszczenia 
ich w programie, a mianowicie:
• Przygotowanie filmu.
• Przygotowanie mapy  ikon obiektów wraz z nazwami.
• Przygotowanie aplikacji, która umożliwi nanoszenie szablonów (podpisów) 
na mapę.

Opis pracy uczestnika ćwiczenia:
Na ekranie pojawia się kolejno komunikaty: 
• Obejrzyj film i staraj się zapamiętać informacje.
• Przyjrzyj się mapie instytucji kultury i nanieś napisy z nazwami na odpowied-
nie miejsca.

Moduł sprawdzający: 
Kolor zielony oznacza poprawne umieszczenie podpisu. 
Wykres procentowy pozwala określić stopień opanowania wiedzy. Poprawne 
wykonane zadanie w 70% pozwala przejść do następnego zadania. Uzyskanie 
wyniku poniżej 70% wymaga powtórzenia zadania.

Ćwiczenie 2: Centrum Spotkania Kultur
Słowa klucze:
Centrum Spotkania Kultur, CSK, Lublin, instytucja kultury, sala operowa, sala 
baletowa, aleja kultur.

Opis ćwiczenia:
Ćwiczenie poprzez wykorzystanie filmu i graficznej bryły (obrysu) Centrum 
Spotkania Kultur ułatwi zapoznanie się z instytucją oraz zbuduje wizualne sko-
jarzenie z obiektem. Forma układanki uporządkuje i utrwali wiedzę dotyczącą 
profilu działalności CSK.

 Przygotowanie ćwiczenia: 
Ćwiczenie wymaga wcześniejszego przygotowania materiałów i zamieszczenia 
ich w programie, a mianowicie:
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• Stworzenie wirtualnej makiety CSK.
• Przygotowanie filmu, wywiadu dotyczącego CSK.
• Przygotowanie ikon przedstawiających poszczególne elementy wnętrza in-
stytucji oraz szablonów z nazwami. 
Ikony: Kompleks kinowy, restauracja, siłownia, filharmonia, teatr muzyczny, 
sala operowa, szkoła tańca, szkoła językowa, sale konferencyjne, studio telewi-
zyjne, studio radiowe, „Aleja kultur”, kino studyjne, sale wystawiennicze, klub, 
sala baletowa, księgarnia, czytelnia, laboratorium nowych technologii.

Opis pracy uczestnika ćwiczenia:
Na ekranie kolejno pojawiają się komunikaty:
• Obejrzyj wywiad i staraj się zapamiętać informacje o działalności CSK.
• Do przygotowanej makiety przyporządkuj odpowiednie ikony z napisami.
• Centrum Spotkania Kultur powstawało 40 lat. Dzięki współpracy wielu pod-
miotów powstał okazały obiekt służący mieszkańcom Lublina i odwiedzającym 
miasto gościom.  Do widocznej na ekranie bryły CSK włóż elementy, które two-
rzą tę instytucję kultury.
• Film można obejrzeć dowolną ilość razy. 

Moduł sprawdzający:
Kolor zielony oznacza poprawne umieszczenie ikony. Wykres procentowy po-
zwala określić stopień opanowania wiedzy. 
Poprawnie wykonane zadanie w 70% pozwala przejść do następnego zadania. 
Uzyskanie wyniku poniżej 70% wymaga powtórzenia zadania.

Ćwiczenie 3: Muzea i galerie
Słowa klucze:
Muzeum Lubelskie, Galeria Labirynt, Galeria Biała, sztuka współczesna, 
malarstwo, Jan Matejko, Unia Lubelska, performance.

Opis ćwiczenia:
Ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestnika z muzeami i galeriami działającymi 
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w Lublinie. Poprzez filmy i wirtualne zwiedzanie uczestnik staje się gościem 
instytucji, co umożliwia lepsze zapamiętanie informacji i zapoznanie się z pro-
filem wystawienniczym. Posługując się prostym narzędziem weryfikuje swoją 
wiedzę i ją uzupełnia.

Cele: 
• poznanie profilu działalności instytucji,
• zbudowanie skojarzeń z konkretnymi działami sztuki.

Przygotowanie ćwiczenia:
Ćwiczenie wymaga wcześniejszego przygotowania materiałów i zamieszczenia 
ich w programie, a mianowicie:

• Przygotowanie filmów w formie oprowadzania po instytucji.
• Przygotowanie prezentacji instytucji, np. wirtualne zwiedzanie.
• Przygotowanie zdjęć z podpisami.
• Przygotowanie obrysów instytucji z szyldami (wygląd rzeczywisty). 

Opis pracy uczestnika ćwiczenia:
Na ekranie pojawiają się kolejno polecenia: 
• obejrzyj film i zwróć szczególną uwagę na dzieła sztuki,
• odtwórz prezentację i staraj się utrwalić informacje uzyskane w filmie,
• przyporządkuj zdjęcia z podpisami do odpowiednich instytucji,
• film i prezentacja mogą być odtwarzane wielokrotnie.
Komentarz: Uczestnik ma za zadanie dopasować dzieła sztuki do muzeów i ga-
lerii, np. Unia Lubelska do Muzeum Lubelskiego, SZTUKA WSPÓŁCZESNA (Ga-
leria Biała), performance (Labirynt), itp. Klikając na obrys instytucji powinny 
się wyświetlać pięć propozycji, klikając na jedną z nich przyporządkowujemy 
do odpowiedniego miejsca. 

Moduł sprawdzający:
Kolor zielony oznacza poprawne umieszczenie zdjęcia. Wykres procentowy 
pozwala określić stopień opanowania wiedzy. Poprawne wykonane zadanie 
w 70% pozwala przejść do następnego zadania. Uzyskanie wyniku poniżej 70% 
wymaga powtórzenia zadania.
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Ludzie

Ćwiczenie 1: Józef Czechowicz - poeta
Słowa klucze:
Poeta, Józef Czechowicz, Lublin, poemat, muzeum

Opis ćwiczenia:
Ćwiczenie poprzez film oraz zamieszczony poemat pozwala w krótkim czasie 
uzyskać podstawowe informacje o poecie Józefie Czechowiczu. Proste ćwicze-
nie, polegające na uzupełnieniu przy wykorzystaniu narzędzia internetowego 
tekstu, porządkuje informacje i je utrwala. Uczestnik ćwiczenia uzyskuje infor-
macje na temat życia poety, jak i jego twórczości.

Cele:
• uzyskanie wiedzy na temat życia i twórczości poety,
• poznanie fragmentu jednego z najbardziej znanych utworów,
• uzyskanie wiedzy na temat muzeum poświęconego poecie.
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Przygotowanie ćwiczenia:
Ćwiczenie wymaga wcześniejszego przygotowania materiałów i zamieszczenia 
ich w programie, a mianowicie:

• Nagranie filmu.
• Przygotowanie fragmentu wiersza i zamieszczenie go w programie.
• Przygotowanie szablonów z odpowiedziami.
• Przygotowanie modułu sprawdzającego.

Opis pracy uczestnika ćwiczenia: 
Na ekranie wyświetlają się komunikaty:

• Obejrzyj film i zwróć szczególną uwagę na poemat  „ O mieście Lublinie”  
Józefa Czechowicza.
• Wypełnij luki w tekście, korzystając z odpowiednio przygotowanych 

szablonów. 
• Korzystając z szablonów pojedynczych wyrazów i cyfr, ułóż poprawna historię. 
• Film można odtworzyć dowolna liczbę razy.
Komentarz: Na stronie jest zamieszczony również poemat, który uczestnik ćwi-
czenia może samodzielnie przeczytać.

Treści do ćwiczenia:
Tekst do uzupełnienia:

„1)………….. 2)………………, autor 3)………… O mieście Lublinie. Urodził się 
w 4)………. Zmarł przedwcześnie w 1939, przeżywszy zaledwie 5) …… lat. 
W Lublinie na Starym Mieście znajduje się instytucja dedykowana poecie 6) 
……………”

Szablony: 
1) Zygmunt, Jan, Jerzy, Stefan, Józef
2) Kraszewski, Wieniawski, Kochanowski, Czechowicz, Norwid
3) Wiersza, powieści, książki, poematu, fraszki,
4) Wrocławiu, Warszawie, Wilnie, Krakowie, Lublinie
5) 34, 35, 36, 37, 38
6) Muzeum Lubelskie, Muzeum im. Józefa Czechowicza, Dom Słów
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Moduł sprawdzający: 
Kolor zielony oznacza poprawne umieszczenie ikony. 
Wykres procentowy pozwala określić stopień opanowania wiedzy. Poprawne 
wykonane zadanie w 70% pozwala przejść do następnego zadania. Uzyskanie 
wyniku poniżej 70% wymaga powtórzenia zadania.
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Wydarzenia

Ćwiczenie 1: Carnaval Sztukmistrzów
Słowa klucze:
Carnaval Sztukmistrzów, Sztukmistrz z Lublina, Lublin, Isaak Singer, slackleiner, 
parada.

Opis ćwiczenia:
Ćwiczenie ma na celu zbudowanie bezpośrednich skojarzeń Carnavalu Sztukmi-
strzów z Lublinem jako flagowym wydarzeniem miasta. Do tego celu wykorzy-
stuje film, który pozwala poczuć atmosferę wydarzenia, zobaczyć relacje z fe-
stiwalu oraz poznać opinie uczestników. Prosta forma wyboru prawidłowych 
odpowiedzi jest podsumowaniem i utrwaleniem uzyskanych wiadomości.

Cele: 
• uzyskanie informacji na temat wydarzenia,



ODKRYJ LUBLIN 

• zbudowanie skojarzeń wydarzenia z Lublinem,
• utrwalenie wiedzy na temat kultury i historii miasta.

Przygotowanie ćwiczenia:
Ćwiczenie wymaga wcześniejszego przygotowania materiałów i zamieszczenia 
ich w programie, a mianowicie:

• nagranie filmu.
• przygotowanie modułu do zaznaczania prawidłowych treści
• przygotowanie treści do dodatkowej pracy dla edukatora kulturowego

Opis pracy uczestnika ćwiczenia:
Na ekranie kolejno pojawiają się polecenia:
• obejrzyj film i staraj się zapamiętać jak najwięcej
• poprzez kliknięcie myszą zaznacz prawidłowe odpowiedzi

Treści do ćwiczenia:
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi:

Carnavall Sztukmistrzów odbywa się w:
Lubinie
Wrocławiu
Gdańsku
Lublinie
Lubaniu
Autorem utworu Sztukmistrz z Lublina jest:
Jan Kochanowski
Adam Mickiewicz
Marcin Wroński
Józef Czechowicz
Isaak Singer
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Carnavall Sztukmistrzów dotyczy:
Sztuki filmowej
Fotografii
Malarstwa
Sportu
Teatru
Sztuki nowego cyrku

Moduł sprawdzający:
Kolor zielony oznacza poprawnie wykonane zadanie. 
Wykres procentowy pozwala określić stopień opanowania wiedzy. Poprawne 
wykonane zadanie w 70% pozwala przejść do następnego zadania.
Uzyskanie wyniku poniżej 70% wymaga powtórzenia zadania.
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