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Scenariusz warsztatów informatycznych
 z zakresu znajomości i obsługi 

komunikatorów
„Zostań w domu - nie trać kontaktu”



W związku z ogłoszeniem przez WHO 
pandemii ludzie mają ograniczony dostęp 
do informacji oraz do interaktywnego 
komunikowania się. Zmuszeni jesteśmy 
do ograniczeń społecznych, dlatego 
wychodząc naprzeciw wykluczeniu 
społecznemu, organizujemy warsztaty z 
zakresu znajomości i obsługi 
komunikatorów internetowych.  
Warsztaty kierujemy do osób ze
szczególnie wymagających wsparcia w 
tym zakresie czyli do grupy wiekowej 
powyżej 60 roku życia. Zajęcia mają 
pomóc seniorom w nabyciu umiejętności 
korzystania z dostępnych 
komunikatorów. Zajęcia będą odbywać się 
głównie w siedzibie Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rojewie, raz w tygodniu w 
godzinach otwarcia placówki.  Warsztaty 
będą realizowane w ciągu 4 spotkań, które 
będą trwały po 90 minut. Kurs przewiduje 
liczbę uczestników od 4 do 10 osób.

https://www.benchmark.pl/aktualnosci/ciekawe-gadzety-na-czas-pandemii.html


Głównym celem 
 

warsztatów jest nabycie przez osoby w wieku 60+ 
umiejętności korzystania z komunikatorów 

społecznościowych.
 

W praktyce uczestnicy nabędą 
następujące umiejętności:

- zaznajomienie się z obecnymi dostępnymi 
komunikatorami,

- umiejętność instalacji odpowiednich aplikacji,
- opanowanie umiejętności ich obsługi,
- nauczenie  wysyłania zdjęć, plików, 
notatek głosowych, filmów, a także 

prowadzenie rozmów głosowych lub tych przy pomocy 
kamerki.

- sprawne porozumiewanie się z innymi uczestnikami. 



Schemat 
warsztatów

Skorzystaj z 
dostępnych narzędzi

Kanały mediów społecznościowych

Narzędzia analityczne i ewaluacji

Indywidualne zalecenia użytkownika



Skorzystaj z 
dostępnych 
materiałów.

Schemat 
warsztatów

komputer, laptop, tablet wraz z podłączeniem 
do Internetu

projektor multimedialny oraz ekran,
pendrive

flipchart oraz karteczki post-it

kolorowe pisaki, ołówki, długopisy i pisaki dla 
uczestników

kłębek wełny, piłeczki



Schemat warsztatów

1 
wstęp 

15 min.

 
 

METODY I MATERIAŁY:
 Podczas pierwszego spotkania uczestnicy poznają się wzajemnie. Zostaje im przedstawiona 

struktura organizacyjna warsztatów. Wstęp będzie przeprowadzony przy użyciu następujących  
metod: rozmowa, gry integracyjne, burza mózgów, mapy myśli.

Narzędzie wykorzystane na tym etapie stanowi prezentacja: https://www.canva.com/pl_pl/
 

PRZEBIEG:
- powitanie uczestników,

- uczestnicy poznają się dzięki krótkiej zabawie integracyjnej,
- zapoznanie z definicją i formami komunikatorów społecznościowych,
- przedstawienie celu zajęć, zasad oraz korzyści płynących z udziału.



Schemat warsztatów

 

2 
rozwinięcie 

65 min.
 
 
 
 
 

Materiały:
 

https://spoledkurs.pl/pluginfile.php/1420/mod_lesson 
/page_contents/390/eduScrum.pdf

https://blog.home.pl/2020/04/jak-zaczac-prace- 
z-microsoft-teams-instrukcja/

https://informatykzakladowy.pl/jak-wyglada-instalacja- 
osmiu-popularnych-komunikatorow-mobilnych/

https://www.youtube.com/watch?v=L2zh8MpKYjM& 
ab_channel=Komputer%C5%9Awiat

- https://youtu.be/-1xgNWNH-6Q (poradnik dot. Zoom)
- https://youtu.be/C0m8OrqxhXk 
-https://youtu.be/L2zh8MpKYjM
- https://youtu.be/SCulHU8pkUI
- https://youtu.be/C3CE_MHiBtU
- https://youtu.be/KYPmI2Z-IeU
- https://youtu.be/X9futV5VG8k

 

Metody:
 

- wykład interaktywny i 
praktyczne omówienie 

zagadnienia,
- educsrum,

- burza mózgów,
 - kłębek myśli,

- odgrywanie ról,
- obserwacja i własne 

doświadczenie

PRZEBIEG:
Uczestnikom zostaną przedstawione 
komunikatory multimedialne : Skyp, 

Microsoft Teams,  Facebook Messenger, 
Viber, TeamSpeak, Discord,  LIN, 

WhatsApp,  Signal, Telegram
 

Warsztaty będą odbywały się przy użyciu 
metody: odwróconej lekcji (OLE). Podczas 
zajęć będą sygnalizowane poszczególne 

zagadnienia przy pomocy prezentacji 
multimedialnej oraz filmów 

instruktażowych, następnie uczestnicy 
będą zaproszeni do indywidualnego 
zapoznania się z materiałami, które 

zostaną uczestnikom udostępnione.  
Podczas kolejnych spotkań dzięki 

metodzie burzy mózgów oraz eduscrum 
uczestnicy będą doskonalić nabyte 

umiejętności.



Schemat warsztatów

 

3 
zakończenie 

10 min.

METODY I MATERIAŁY:
- metoda wędrujące flipy,

- metoda niedokończonych zdań , np. „ Z dzisiejszych warsztatów wykorzystam…”
- ankieta ewaluacyjna,

PRZEBIEG:
Przeprowadzenie dyskusji na temat:

 przydatności poznanych treści,
 sposobu przekazania informacji,

 zbadanie gotowości uczestników do kolejnych spotkań w podobnym charakterze,
 przeprowadzenie krótkiej ankiety, ewaluacja dokonana na podstawia  przeprowadzonych rozmów, 

 zapowiedź kolejnych części spotkania za tydzień
 lub pożegnanie i ankieta podsumowująca (dot. ostatniego spotkania).



Jak najlepiej wykorzystaj Internet


