
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Udział w projekcie Democracy and Innovative Methods in Education zapropo-

nowała nam Fundacja Artemissio z Budapesztu – lider koordynujący pracę czterech 

organizacji z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej: Węgier, Czech, Słowacji i Pol-

ski. Idea projektu nam się spodobała, a dodatkowo idealnie pasowała do działań, 

które na co dzień realizujemy w ramach Medialabu Gdańsk i wartości bliskich nam w 

Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. 

        Projekt dotyczył demokracji i tego, jak o niej uczyć w niebanalny, innowacyjny 

sposób. Temat przypomina, że o zasadach i podstawach demokracji nadal warto i 

należy rozmawiać. Odbiorcami projektu były w szczególności osoby młode w wieku 

14–18 lat, a także osoby na co dzień pracujące z młodzieżą: edukatorzy, nauczyciele, 

animatorzy kultury. 

        Pierwszym etapem było przygotowanie raportu na temat demokracji w każdym 

z krajów partnerskich. Nasz raport przygotował Wojtek Sańko – koordynator pol-

skiego oddziału Koduj dla Polski, współpracownik Fundacji ePaństwo. Raport poka-

zał, że warto wzmocnić edukację młodych o zajęcia dotyczące krytycznego myślenia, 

kompetencji do weryfikacji i selekcji informacji, a także przybliżyć im takie zjawiska 

jak fake news, fact-checking, bańka informacyjna, phishing informacji. Właśnie wokół 

tych tematów zdecydowaliśmy się zaplanować dalsze działania w projekcie. 

     Projekt zakładał na początek wymianę dobrych praktyk oraz sprawdzonych inno-

wacyjnych metod w edukacji wśród partnerów w projekcie. Spotkaliśmy się we wrze-

śniu w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji. Podczas pięciu dni dzieliliśmy się doświad-

czeniami z pracy z młodzieżą i organizacji zajęć. Z naszej strony warsztaty poprowa-

dzili Wiktor Nowak oraz Grzegorz Stunża, pierwszy o fact-checkingu i fake news, 

drugi o digital storytellingu. W naszej „polskiej drużynie” byli jeszcze: Mikołaj Rogale-

wicz – edukator, fact-checker, Stasia Budzisz – dziennikarka, reportażystka, Karina 

Rojek – koordynatorka Medialabu Gdańsk. 

       Kolejnym etapem projektu była organizacja zajęć dla młodzieży z gdańskich 

szkół średnich. Zgodnie z planem zaproponowaliśmy tematy krytycznego odbioru me-

diów i był to strzał w dziesiątkę. Ograniczona siłą rzeczy ilość miejsc na zajęciach (60 

osób) wyczerpała się w ciągu tygodnia! Nauczyciele chętnie zgłaszali swoje klasy. 

Ostatecznie w grudniu 2019 roku zorganizowaliśmy zajęcia dla czterech 15-osobo-

wych grup w dwóch gdańskich szkołach. Zajęcia poprowadził Wiktor Nowak. Efektem, 

oprócz wzrostu wiedzy, świadomości i kompetencji w weryfikacji informacji, były po-

mysłowe memy i filmy uczestników zajęć. Ich zadaniem było przygotować utwór, który 

będzie dotyczył omawianych tematów i trafiał do ich koleżanek i kolegów w mediach 

społecznościowych. Mimo z pozoru trudnego tematu zajęć młodzi wykazywali duże 

zaangażowanie i zainteresowanie. Dowiedzieli się, czym są i jak rozpoznawać tzw. 

fake news, dlaczego i przez kogo są tworzone. Poznali takie pojęcia jak fact-checking, 

fact-checker, phishing, bańka informacyjna. Przyznawali, że w obecnym natłoku in-

formacyjnym umiejętność selekcji i weryfikacji informacji jest niesłychanie istotna. 

Młodzi doceniali również doświadczenie prowadzącego, który powyższymi tematami 

zajmuje się na co dzień. Spotkanie oko w oko z ekspertem podniosło rangę zajęć i 

samo w sobie było wartościowe i atrakcyjne dla młodych ludzi. Dodatkowym 

http://www.akademia.medialabgdansk.pl/trener/wiktor-nowak/
http://www.akademia.medialabgdansk.pl/trener/grzegorz_stunza/


 

 

docenieniem zaangażowania młodych i ich pracy podczas zajęć było zaproszenie ich 

na podsumowanie projektu i spotkanie z reporterem ogólnopolskiej stacji radiowej – 

Jakubem Kaługą. Spotkanie dotyczyło warsztatu pracy dziennikarza w obliczu wsze-

chobecnych fake news’ów. Ponownie zdecydowałyśmy się na organizację spotkania 

z ekspertem i praktykiem, ponieważ ta forma wydaje się być, jak wynika z naszych 

doświadczeń, najbardziej atrakcyjna.  

      Kończymy projekt w obliczu pandemii koronawirusa i tak naprawdę teraz możemy 

docenić wagę poruszanych przez nas tematów. Liczba informacji, które docierają do 

nas przez media społecznościowe i tradycyjne, jest ogromna, a wśród nich niestety 

nie wszystkie są wiarygodne. Umiejętność weryfikacji jest teraz, mówiąc nie bez prze-

sady, kwestią życia i śmierci. Jesteśmy przekonani, że młodzi, którzy uczestniczyli w 

naszych zajęciach, potrafią teraz w praktyce wykorzystać nabyte kompetencje, a 

także przekazać tę wiedzę swoim przyjaciołom i rodzinom. Przygotowany scenariusz 

zajęć z pewnością będziemy wykorzystywać w przyszłości i chętnie udostępniamy go 

nie tylko partnerom projektu, ale wszystkim zainteresowanym.  

 

Karina Rojek 

 

 

Jak nie dać się nabrać w internecie?  

Scenariusze zajęć i warsztatów dla osób w wieku 14+  

Autorzy: Ana Matusevic, Wiktor Nowak 

 

Przygotowaliśmy scenariusze lekcji i warsztatów skierowanych do osób 14+ (mło-

dzieży szkolnej, seniorów). Możesz je realizować pojedynczo, wybierając temat, któ-

rym dana grupa jest najbardziej zainteresowana. Zachęcamy jednak do przeprowa-

dzania cyklu, ponieważ w taki sposób uczestnicy omówią całe spektrum wyzwań, 

które stawia przed nimi (i nami) poruszanie się w przestrzeni informacyjnej.  

 

Podczas spotkań omawiane są takie tematy jak: fake news, manipulacja medialna, 

dezinformacja, fact-checking oraz bańka informacyjna. Zjawiska te są stałym elemen-

tem naszej codzienności, wpływają na nasze decyzje (od konsumenckich po poli-

tyczne), sposób postrzegania świata oraz samopoczucie. Dlatego ważne jest, by po-

móc zrozumieć te zjawiska, podpowiedzieć, jak być bardziej czujnym i z jakich narzę-

dzi można korzystać.   

 

W każdym ze scenariuszy podpowiadamy, gdzie znajdziesz definicje i informacje na 

dany temat. Te źródła będą pomocne przy tworzeniu prezentacji na zajęcia, poszerzą 

też twoją wiedzę o omawianych zjawiskach.   

   

1. Fake newsy. Jak je rozpoznać i jak walczyć z dezinformacją?   

 

Kategoria: prezentacja i dyskusja 

Czas trwania: 2 x 45 minut  

Materiały: flipchart, markery, kilka zwykłych kartek papieru i długopisy, komputer 

podłączony do rzutnika z możliwością wyświetlania prezentacji, uczestnicy mogą ko-

rzystać ze smartfonów z połączeniem internetowym  

 



 

 

Część I. Celem spotkania jest zrozumienie zjawiska fake news oraz zaprezentowa-

nie uczestnikom sposobów walki z dezinformacją. Czym jest fake news, manipulacja 

medialna, propaganda? Czym się różnią te zjawiska? Po co się tworzy fake newsy? 

Jak wpływają na demokrację i społeczeństwa?   

 

1. Rozpocznij od rozmowy z uczestnikami: jak rozumieją termin „fake news”? Upewnij 

się, że uczestnicy rozumieją znaczenie angielskich słów fake i news. Spróbuj zmoty-

wować jak największą liczbę osób do odpowiedzi na to pytanie. Wszystkie hasła, 

które padają, zapisuj na bieżąco na tablicy/flipcharcie.  

2. W zapisanych hasłach wyszukaj te, które rzeczywiście dotyczą istoty fake newsa 

– podkreśl je, by wskazać, że są najbardziej trafne. W oparciu o nie, wspólnie z 

uczestnikami, spróbuj stworzyć definicję fake newsa.   

3. Posiłkując się wcześniej przygotowaną prezentacją, przedstaw słownikowe defini-

cje fake newsa, upewnij się, że są zrozumiałe dla uczestników i wybierzcie te, które 

najlepiej odpowiadają rzeczywistości.  

4. Podziel uczestników na dwie grupy. Poproś, by każda z grup przygotowała listę 

powodów tworzenia fake newsów. Po co, w jakim celu ktoś je tworzy? Dlaczego ktoś 

publicznie manipuluje faktami? Przeznacz na to 5 minut.  

5. Poproś, by każda z grup kolejno przedstawiła punkty ze swojej listy. Zapisz je na 

tablicy lub flipcharcie, jeśli czegoś twoim zdaniem brakuje – uzupełnij.   

6. Poproś uczestników zajęć o odpowiedź na pytania: czym się różni fake news od 

manipulacji lub nieprawdziwych wypowiedzi osób publicznych? W jaki sposób te na-

rzędzia wykorzystuje się w propagandzie? Czy mogą podać jakieś przykłady? Dopre-

cyzowuj, czy to, o czym mówią, rzeczywiście jest fake newsem.  

7. Przedstaw przykłady fake newsów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, pogrupo-

wane w typy (np. phishing, informacja o śmierci znanych osób etc.).  

 

Część II. Celem spotkania jest zaprezentowanie uczestnikom narzędzi weryfikacji 

zdjęć, filmów, profilów w mediach społecznościowych. Wyjaśnienie, po co i jak można 

walczyć z fake newsami  oraz jak reagować, kiedy ktoś rozpowszechnia niepraw-

dziwe informacje o nas czy naszych bliskich.  

 

1. Nawiązując do wiedzy z pierwszej części zajęć, porozmawiaj z uczestnikami o tym, 

czy zetknęli się z fake newsami/manipulacją. Co to było? Jaka była ich reakcja? Jak 

się czuli? Czy od początku wiedzieli, że to fake news? W jaki sposób dowiedzieli się, 

że to nieprawda? Czy usunęli udostępniony przez siebie fake news? Warto w tym 

miejscu wyjaśnić, że fake newsy należy dementować, usuwać i nie ma nic złego w 

przyznaniu się i przeproszeniu (w mediach społecznościowych bądź w dyskusji), że 

początkowo uwierzyło się w stworzoną przez kogoś nieprawdziwą informację.  

2. Przedstaw narzędzia weryfikacji informacji: odwrócone wyszukiwanie ob-

razu, web.archive, Google Trends i wyjaśnij, jak z nich korzystać. Jeżeli uczniowie 

mają dostęp do smartfonów lub tabletów z internetem, zachęć ich do wypróbowania 

tych narzędzi.  

3. Nawiązując do rozmowy o własnym doświadczeniu z fake newsami, wyjaśnij, jak 

należy reagować. Pokaż dobre sposoby dementowania fake newsów, prostowania 

informacji, które sami udostępniliśmy.   

4. Wyjaśnij, jakie konsekwencje może przynieść rozprzestrzenianie się fake newsów 

w wymiarze makro (np. propaganda rosyjska, fake newsy rozpowszechniane przez 



 

 

reżimy totalitarne) oraz mikro (np. fake news o koleżance/koledze rozpowszechniany 

w mediach społecznościowych).    

 

Co się powinno znaleźć w twojej prezentacji?  

• słownikowe definicje fake newsów,  

• przykłady krajowych i zagranicznych fake newsów czy manipulacji faktami 

(cytaty, print screeny etc.),  

• statystyki dotyczące rozprzestrzeniania się fake newsów,  

• narzędzia weryfikacji informacji: odwrócone wyszukiwanie obrazu, web.ar-

chive, Google Trends (print screeny stron pokazujące, jak korzystać z tych narzę-

dzi),  

• dobre praktyki: sposoby dementowania fake newsów, prostowania informacji, 

które sami udostępniliśmy.  

 

Źródła dla prowadzącego/prowadzącej 

 

Definicje fake newsów:  

https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/fake-news  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fake-news   

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fake-news   

 

Po co tworzy się fake newsy?  

https://30secondes.org/en/module/why-is-fake-news-invented/   

https://money.cnn.com/interactive/media/the-macedonia-story/ dokument o począt-

kach fake newsów i w szczególności o zarabianiu na nich  

https://www.trendmicro.com/vinfo/pl/security/news/cybercrime-and-digital-thre-

ats/fake-news-cyber-propaganda-the-abuse-of-social-media   

https://www.webwise.ie/teachers/what-is-fake-news/  

 

Przykłady fake newsów:  

Należy je wyszukać dla każdego z państw osobno. Lista wiarygodnych organizacji 

sprawdzających fake newsy znajduje się pod linkiem https://ifcncodeofprinci-

ples.poynter.org/signatories   

 

Narzędzia do weryfikacji:  

https://images.google.com   

https://tineye.com   

https://citizenevidence.amnestyusa.org   

http://fotoforensics.com   

http://web.archive.org   

https://trends.google.pl   

 

Jak reagować?  

https://knowledge.insead.edu/node/5526/pdf   

https://www.britishcouncil.org/anyone-anywhere/explore/dark-side-web/fake-news   

 

Konsekwencje rozpowszechniania fake newsów:   

https://www.youtube.com/watch?v=lwVYaY39YbQ  

https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/fake-news
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fake-news
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fake-news
https://30secondes.org/en/module/why-is-fake-news-invented/
https://money.cnn.com/interactive/media/the-macedonia-story/
https://www.trendmicro.com/vinfo/pl/security/news/cybercrime-and-digital-threats/fake-news-cyber-propaganda-the-abuse-of-social-media
https://www.trendmicro.com/vinfo/pl/security/news/cybercrime-and-digital-threats/fake-news-cyber-propaganda-the-abuse-of-social-media
https://www.webwise.ie/teachers/what-is-fake-news/
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://images.google.com/
https://tineye.com/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
http://fotoforensics.com/
http://web.archive.org/
https://trends.google.pl/
https://knowledge.insead.edu/node/5526/pdf
https://www.britishcouncil.org/anyone-anywhere/explore/dark-side-web/fake-news
https://www.youtube.com/watch?v=lwVYaY39YbQ


 

 

   

2. Fact-checking, czyli moc prawdziwych informacji 

 

Kategoria: prezentacja i dyskusja 

Czas trwania: 45 minut  

Materiały: flipchart, markery, komputer podłączony do rzutnika z możliwością wy-

świetlania prezentacji, uczestnicy mogą korzystać ze smartfonów z połączeniem in-

ternetowym  

Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom pojęcia fact-checkingu: z czym się 

wiąże potrzeba weryfikacji faktów, jakie metody są stosowane, jakie źródła są wiary-

godne. 

 

1. Rozpocznij od rozmowy z uczestnikami: czym w ich rozumieniu jest fact-checking? 

Upewnij się, że uczestnicy rozumieją znaczenie angielskich słów fact i check. Czym 

się różni fact-checking od weryfikacji fake newsów? Spróbuj zmotywować jak najwięk-

szą liczbę osób do odpowiedzi na to pytanie. Wszystkie hasła, które padają, zapisuj 

na bieżąco na tablicy/flipcharcie. W zapisanych hasłach wyszukaj te, które rzeczywi-

ście dotyczą istoty fact-checkingu, podkreśl je, by wskazać, że są najbardziej trafne.  

2. Poproś uczestników o podzielenie się, jakie źródła uznają za wiarygodne. Posiłku-

jąc się prezentacją, przedstaw historię i metodologię fact-checkingu. Pokaż wiary-

godne źródła, z których najczęściej korzysta się w trakcie fact-checkingu. W skonden-

sowany sposób przedstaw zasady dostępu do informacji publicznej. 

3. Rozmowa z uczestnikami o kodeksie fact-checkerów: czym jest taki kodeks? Do 

czego może się przydać? Co w takim kodeksie, zdaniem uczestników, powinno się 

znajdować? Zaprezentuj kodeks fact-checkerów i omów jego zasady. Wyjaśnij, jakie 

znaczenie ma taki kodeks dla organizacji fact-checkerskich i dla odbiorców ich treści. 

 

Co się powinno znaleźć w twojej prezentacji?  

• krótka definicja fact-checkingu, hasła i daty z historii fact-checkingu, 

• przykłady wiarygodnych źródeł i informacje, jak z nich korzystać,  

• kodeks fact-checkerów, linki i print screeny stron organizacji fact-checker-

skich.  

 

Źródła dla prowadzącego/prowadzącej 

 

Definicja fact-checkingu: 

https://factcheckni.org/blog/what-is-fact-checking-and-why-is-it-important/ 

 

Historia fact-checkingu: 

https://www.poynter.org/fact-checking/2019/how-fact-checking-has-changed-since-

2015/ 

 

Metodologia:  

Każda organizacja ma trochę inną metodologię oceny wypowiedzi osób publicznych. 

Sprawdź lokalne organizacje i przedstaw ich metodologię.  

 

 

 

https://factcheckni.org/blog/what-is-fact-checking-and-why-is-it-important/
https://www.poynter.org/fact-checking/2019/how-fact-checking-has-changed-since-2015/
https://www.poynter.org/fact-checking/2019/how-fact-checking-has-changed-since-2015/


 

 

Wiarygodne źródła:  

W każdym kraju są trochę inne źródła informacji, które fact-checkerzy uznają za wia-

rygodne. Zwykle są to urzędy statystyczne, ministerstwa, organizacje pozarządowe, 

organizacje międzynarodowe etc.  

 

Kodeks fact-checkerów i więcej informacji o kodeksie:  

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-

principles 

 

 

3. Bańka informacyjna i wyzwania mediów społecznościowych 

 

Kategoria: prezentacja i dyskusja 

Czas trwania: 45 minut  

Materiały: flipchart, markery, komputer podłączony do rzutnika z możliwością wy-

świetlania prezentacji, uczestnicy mogą korzystać ze smartfonów z połączeniem in-

ternetowym  

Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom zjawiska bańki informacyjnej i zasy-

gnalizowanie, jakie wyzwania stawiają przez użytkownikami mediów społecznościo-

wych algorytmy YouTube’a, Facebooka i Google’a oraz co można zrobić, by z tej 

bańki wyjść. 

 

1. Rozpocznij od rozmowy z uczestnikami o tym, czy spotkali się już z określeniem 

bańki informacyjnej. Jak je rozumieją, z czym się wiąże zjawisko bańki informacyj-

nej, z czego wynika (algorytmy serwisów, nasze własne uprzedzenia)? Hasła zapi-

suj na tablicy, tak by móc się do nich odnieść za chwilę podczas wspólnego tworze-

nia definicji bańki informacyjnej. 

2. Posiłkując się prezentacją, wyjaśnij, na czym polega działanie algorytmów. Po-

proś o opinię, czy wpływ algorytmów na to, co widzimy w internecie, jest dobrym czy 

złym zjawiskiem. Dlaczego? Wysłuchaj wszystkich argumentów w dyskusji. 

3. Nawiązując do wcześniejszej dyskusji, spytaj, czy uczestnicy chcieliby  wyjść ze 

swojej bańki informacyjnej. Czy wszystkie rodzaje baniek są dla nich akcepto-

walne/przydatne, czy raczej są kontrowersyjne? 

4. Dalsza część dyskusji to rozmowa o tym, jak można wyjść z bańki informacyjnej. 

Poproś uczestników o pomysły – zapisuj je na tablicy/flipcharcie, uzupełnij listę swo-

imi sugestiami. 

5. Co to jest targetowanie reklam? Kto, jak i dlaczego z tego korzysta? Wyjaśnij pro-

blemy, jakie generują sponsorowane reklamy, i sposoby walki oraz omijania takich 

reklam (tryb incognito, czyszczenie cookies).  

6. Porozmawiaj z uczestnikami o Google. Co tak naprawdę Google o nas wie? W 

jaki sposób może śledzić nasze przemieszczanie się i jakie informacje z tego ma? 

Czym jest oś czasu map Google? Jak się przed tym bronić? Pozwól uczestnikom na 

dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami, jedynie uzupełniając lub korygując informa-

cje nieprawdziwe.  

7. Jakie inne zagrożenia stwarzają media społecznościowe? Spytaj uczestników 

spotkania o korzystanie z gier i aplikacji typu „jak będę wyglądać za 50 lat?”. Czy 

wiedzą, że za niewinną na pierwszy rzut oka zabawą kryje się phishing – popularna 

metoda wyłudzania zdjęć i danych użytkowników? Co może nam grozić, jeśli udo-

stępniamy swoje dane i zdjęcia? 

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/know-more/the-commitments-of-the-code-of-principles


 

 

8. W ramach zadania domowego zasugeruj uczestnikom przejrzenie wykorzystywa-

nych przez nich najczęściej aplikacji pod kątem bezpieczeństwa i zgód, które należy 

wyrazić przy ich instalacji. Czy któreś z nich są podejrzane? W jaki sposób te aplika-

cje wykorzystują twoje dane osobowe? 

 

Co się powinno znaleźć w twojej prezentacji?  

• definicja bańki informacyjnej, wyjaśnienie, jak działają algorytmy mediów spo-

łecznościowych, 

• skrót informacji o tym, czym jest targetowanie reklam, print screeny z przykła-

dami takich reklam, 

• print screeny obrazujące działanie cookies, trybu incognito, przykłady niebez-

piecznych aplikacji i gier w mediach społecznościowych. 

 

Źródła dla prowadzącego/prowadzącej 

 

Informacje o bańce informacyjnej:  

https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s  

 

Biblioteka reklam na Facebooku: 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&coun-

try=PL&impression_search_field=has_impressions_lifetime  

 

Oś czasu Google:  

https://support.google.com/maps/answer/6258979?co=GENIE.Platform%3DDesk-

top&hl=pl  

 

 

4. Jak nie dać się nabrać w internecie?  

 

Kategoria: warsztaty 

Czas trwania: 2 x 90 minut (dokładny czas zależy od ilości grup) 

Materiały: flipchart, markery, stare gazety i czasopisma, klej, nożyczki, uczestnicy 

mogą korzystać ze smartfonów z połączeniem internetowym lub komputerów 

Celem warsztatów jest utrwalenie wiedzy zdobytej podczas spotkań poprzez przy-

gotowanie materiałów promujących tę wiedzę wśród rówieśników.  

 

1. Bardzo krótko przypomnij uczestnikom tematy, które wspólnie omówiliście pod-

czas poprzednich zajęć: fake newsy i walka z nimi, fact-checking oraz wiarygodne 

źródła informacji, bańka informacyjna i wyzwania oraz zagrożenia, z którymi mo-

żemy się spotkać w mediach społecznościowych.  

2. Jak przekazać zdobytą wiedzę innym? – wspólna burza mózgów. Pomysły zapi-

suj na tablicy. Wśród pomysłów mogą pojawić się: stworzenie memów pokazują-

cych, jak walczyć z fake newsami, nagranie krótkiego filmu, przygotowanie instasto-

ries, przygotowanie plakatu w formie kolażu, stworzenie infografiki internetowej. 

3. Podziel uczestników na grupy po 3-4 osoby. Niech każda z grup pracuje nad 

innym tematem w formacie, który najbardziej im odpowiada. 

4. Na pracę w grupach przeznacz 45–60 minut, monitorując postęp prac. 

https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=PL&impression_search_field=has_impressions_lifetime
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=PL&impression_search_field=has_impressions_lifetime
https://support.google.com/maps/answer/6258979?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.google.com/maps/answer/6258979?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl


 

 

5. Ostatnim etapem warsztatów jest prezentacja prac przez każdą z grup, 

omówienie prezentowanych treści. Na prezentację każdej z grup możecie 

przeznaczyć ok. 10 minut. 

6. Podsumowaniem całości warsztatów może być zaprezentowanie prac na stronie 

lub w mediach społecznościowych szkoły, instytucji lub organizacji. W ten sposób 

wiedza będzie mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców. 

 

 

 

 


