
   

 

 
Program kursu 

 
 
 

Tytuł kursu Twórcza współpraca w grupie online przy wykorzystaniu 
narzędzi webowych i aplikacji  

 

Szkolenie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu 
Rozwoju UW  

Adresat kursu pracownicy administracji Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego  

Informacje dotyczące prowadzącego kurs: 

Imię i nazwisko Noemi Gryczko 

Kontakt me@noemigryczko.com 

Informacje dotyczące kursu: 

Liczba godzin 
dydaktycznych 

4 godziny 

Termin kursu  czerwiec 2021 

Dni i godziny zajęć 17 czerwca godz. 9.00-12.30 

Miejsce prowadzenia 
zajęć 

Platforma Zoom .  

Rodzaj prowadzonych 
zajęć 

Warsztaty 

Opis programu zajęć Cel ogólny 

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności 
prowadzenia zajęć online za pomocą narzędzi webowych i 
aplikacji – tworzenie wirtualnych tablic, prowadzenie wirtualnej 
burzy mózgów, zbieranie opinii.  
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Ponadto uczestnicy  

1. Poznają zastosowanie narzędzi webowych i aplikacji w 
pracy warsztatowej z grupą 

2. Przećwiczą techniki kreatywne (mapowanie, klastrowanie, 
tworzenie moodboardów) za pomocą narzędzi online 

3. Wymienią doświadczenia na temat interaktywnych metod 
pracy z uczestnikami online 

Ramowy program warsztatu 

Powitanie uczestników, sprawdzenie listy obecności.  

Część 1. Online-offline, na co zwracać uwagę  

Digital mindset: „odanaloguj myślenie”  

Zasady współpracy w grupie online: kiedy ustalić, jak 
egzekwować  

Część 2. Praca warsztatowa online  

Techniki kreatywne: generowanie pomysłów, mapowanie, 
kastrowanie  

Współpraca w grupach: łączenie platform do telekonferencji z 
narzędziami zewnętrznymi, zastosowania praktyczne  

Techniki pracy warsztatowej  

Zbieranie opinii: głosowanie na żywo  

Część 3. Sesja pytań i odpowiedzi i podsumowanie  

Popularne błędy i jak się przed nimi uchronić  

Sesja pytań i odpowiedzi  

Podsumowanie  

Przekierowanie uczestników do wypełnienia post-testu 



   

 

Efekty kształcenia: 
 
Zna sposoby wykorzystania wybranych funkcjonalności do stworzenia środowiska 
współpracy online  
 

Potrafi korzystać z serwisów do zbierania opinii i tworzenia quizów na żywo  
 
Zna techniki facylitacji online 

Metody pracy (podkreśl właściwe lub zaproponuj własne) 

● praca indywidualna 

● praca w parach 

● praca w podgrupach 

● ankieta 

● materiały audiowizualne 

● praca na konkretnych case’ach 

● prezentacje 

● demonstracja 

● burza mózgów 

● ćwiczenia koncepcyjne 

● dyskusja na forum całej grupy 

Metody weryfikacji efektów kształcenia: 
Pre-test 
Kontrola bieżąca 

 
 
Przygotowała: Noemi Gryczko 


