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Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska 

nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną



O projekcie 
Projekt T4T - Narzędzia Nauczania w 
Edukacji Cyfrowej koncentruje się na 
wspieraniu edukatorów dorosłych oraz 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 
dostawców szkoleń, aby skutecznie przejść 
na edukację cyfrową i zapewnić taki sam 
poziom interakcji uczących się i "ludzkiego" 
doświadczenia, jak w środowisku fizycznym. 
Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie 
zdolności edukatorów dorosłych i 
profesjonalistów szkoleniowych do 
budowania i utrzymywania skutecznej 
dynamiki grupy w warunkach edukacji 
cyfrowej, aby lepiej zaangażować swoich 
uczniów online.



Cele modułu
W tym module edukatorzy:

Dowiedzą się, jak dostosować krótkie ocieplacze, lodołamacze i energizery 
adekwatne do nauczania i szkolenia online, aby wspierać interakcję i uczenie się oraz 
dodawać różnorodność i życie do cyfrowego środowiska nauczania i uczenia się. 



Efekty modułu
Po zapoznaniu się z tym modułem oczekuje się, że edukatorzy będą: 

stosować techniki poprawiające i ułatwiające uczenie się;

tworzyć pozytywne środowisko uczenia się;

 stosować te techniki, aby zachęcić do aktywnego uczenia się, interakcji i zaangażowania; 

używać tych technik, by zachęcić do dzielenia się pomysłami, opiniami i pytaniami;
wspierać pracę w grupie; 

rozpoznawać rozpiętość uwagi.



Część 1: Energizery 
online - o co w tym 
wszystkim chodzi?



Czym jest energizer 
online?

● Energizery online to jeden z sekretów pokonania 
wirtualnego zmęczenia. Spędzanie długich godzin w 
wirtualnym środowisku, patrząc na ekran przez cały dzień 
jest wyczerpujące!

● Utrzymanie zaangażowania uczestników w środowisku 
online jest wyzwaniem, ale dzięki grom i zabawom możemy 
poprawić zaangażowanie i wyniki.

● W przypadku spotkań na żywo, facylitatorzy często 
wykorzystują działania mające na celu zwiększenie energii i 
skupienia grupy. Te energizery mogą obejmować ćwiczenia 
fizyczne, promować kreatywne myślenie lub po prostu być 
zabawne i zachęcać do śmiechu.



Jaki jest cel energizerów 
online? 

● Kursy i warsztaty online są najbardziej efektywne, gdy 
uczestnicy są zaangażowani i mają energię, aby wnieść 
swój wkład i w pełni zaangażować się w sesję. 

● Celem energizera online jest zwiększenie poziomu 
energii, pomoc Twojemu zespołowi w byciu obecnym i 
skupionym na sesji.



Zalety energizerów online

● Energizery online mają wiele zalet zarówno dla 
uczestników, jak i prezenterów. Przeznaczenie miejsca w 
programie na energizery nie tylko zwiększa energię i 
zaangażowanie, ale może również poprawić spójność 
zespołu. Kiedy grupa jest bardziej skoncentrowana i 
pełna energii, może to mieć również duży wpływ na 
wyniki sesji. Kilka zalet: 

• Zaangażowanie
• Stwórz różnorodność w swoim programie
• Spraw, by było zabawnie 
• Zmniejszanie niezręczności
• Twórz połączenia



Kiedy należy skorzystać z energizera online? 

Podczas wszystkich dłuższych spotkań i warsztatów. W naszych własnych sesjach online staramy 
się zaplanować energizer przynajmniej raz na każdą sesję, która trwa dłużej niż godzinę. Wraz z 
odpowiednimi przerwami, może to pomóc każdemu członkowi zespołu czuć się obecnym i 
zaangażowanym.

Zawsze, gdy energia podczas sesji wirtualnej słabnie. Rozluźnienie napiętego wirtualnego 
harmonogramu za pomocą gry może również pobudzić kreatywność i zniwelować niezręczne 
przerwy! 

Dlatego też... kiedy zauważysz, że energia słabnie, zapytaj członków zespołu, czy potrzebują przerwy 
i daj im energizer, kiedy wrócą. W ciągu zaledwie kilku minut Twoja grupa będzie odświeżona i 
gotowa na kolejne wyzwania!



Część 2: Wskazówki 
dotyczące prowadzenia 
energizerów online



Bądźmy skuteczni prowadząc 
energizer online

Ustalenie zasad dobrej etykiety spotkań online
Wielu moderatorów ustala oczekiwania wobec uczestników przed spotkaniem i 
na samym początku, aby zapewnić, że wszystko przebiega gładko, a wszyscy są 
zadowoleni i produktywni. Spotkania online nie są inne. 

• Wyjaśnij uczestnikom zasady prowadzenia spotkań online, tworząc listę i 
rozsyłając ją wraz z zaproszeniami. 

• Powtórz to na początku spotkania, a jeśli to możliwe, udostępnij ją w 
wirtualnej tablicy lub narzędziu do współpracy.. 



Część 3: Energizery online



Rozgrzewające energizery online

Te energizery są świetne do rozgrzania grupy lub wprowadzenia nowych członków zespołu do 
większej organizacji. Chociaż te ćwiczenia na rozgrzewkę online mogą być wykonywane w 
każdym momencie wirtualnego warsztatu, są szczególnie przydatne do rozgrzania grupy i 
zmotywowania jej do czekającego ją warsztatu online.

Niektóre z najlepszych energizerów na spotkania online i warsztaty są bardzo proste i służą przede 
wszystkim do tego, aby uczestnicy się poruszali i uporządkowali paletę pomiędzy bardziej 
złożonymi zadaniami.

Shake down jest sprawdzonym energizerem dla spotkań na żywo i działa dobrze również z kamerą 
internetową! Zobaczmy, jak się w to gra! 



Otrząśnij się
Krok  1:

Grupa staje w kręgu. Każdy powinien posiadać przestrzeń o długości ramion po obu 
stronach.

Krok  2:

Grupa wykonuje "potrząsanie" wszyscy razem, licząc głośno razem w trakcie.

Najpierw 8 uścisków prawego ramienia, 8 uścisków lewego ramienia, 8 uścisków 
prawej nogi i 8 uścisków lewej nogi. Za każdym razem licząc "1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 
8!".Następnie 4 uściski każdej z kończyn. Potem 2 potrząśnięcia każdą z nich. 
Potem po 1 potrząśnięciu każdą z nich. Potrząsanie kończy się głośnym dopingiem i 
wielkim kopnięciem ninja w powietrze.

.

 



Zabawne energizery online

Głównym celem tych energizerów online jest zabawa, generowanie śmiechu i energii oraz 
tworzenie przestrzeni pomiędzy bardziej złożonymi zadaniami. Zabawne energizery mogą 
być istotnym elementem spotkań dla każdego wirtualnego zespołu, a mieszanka bardziej 
złożonych energizerów i tych, które są po prostu dla śmiechu może być dobrym 
sposobem. Przyjrzyjmy się!



GIF Challenge

Krok  1:

Dla tego energizera online ustaw tablicę online lub wspólny dokument Google, gdzie 
ludzie mogą umieszczać swoje odpowiedzi na wyzwanie.

Krok  2:

Umieść zdanie lub stwierdzenie na tablicy online i zaproś uczestników do znalezienia 
GIF-a (giphy.com jest świetny) i umieszczenia go w przestrzeni współpracy. 

Krok  3:

Niech twój zespół głosuje na każdą rundę odpowiedzi. Użyj systemu takiego jak sesja 
głosowania Mural lub komentarze i wybierz zwycięzcę. Przeprowadź wiele rund, jeśli 
masz czas w swojej agendzie i zrób z tego turniej! 



Część 4:  Energizery online 
oparte na umiejętnościach



Energizery online oparte na umiejętnościach

❑ Te wirtualne gry i ćwiczenia są świetne do stawiania wyzwań zespołowi i zachęcania do 
wykorzystania konkretnych umiejętności, takich jak aktywne słuchanie, pamięć czy krytyczne 
myślenie. 

❑ Są one zazwyczaj bardziej dogłębne i nieco bardziej skomplikowane, ale mogą przynieść dobre 
rezultaty podczas dłuższych warsztatów zdalnych lub nawet jako jednorazowe ćwiczenia, aby 
utrzymać zaangażowanie zespołu zdalnego.



PowerPoint Karaoke 

PowerPoint karaoke to świetny sposób nie tylko na 
zmotywowanie grupy, ale także na poprawę umiejętności 
łączenia zespołów i komunikacji. Dla tego energizera 
wirtualnego spotkania stwórz jeden lub więcej plików ze 
slajdami, których żaden z uczestników nie widział wcześniej. 

Kiedy Twój zespół jest już gotowy, znajdź ochotnika, który jest 
chętny do prezentacji i rozpocznij pierwszy losowy wydruk 
slajdów. Ochotnik musi następnie zaprezentować grupie na 
tych slajdach. Możesz dać każdemu uczestnikowi cały zestaw 
slajdów lub kazać im przekazać go innym uczestnikom po kilku 
slajdach. Zalecamy ograniczenie informacji tekstowych na 
slajdach do minimum lub użycie wyłącznie zdjęć. 



PowerPoint Karaoke: Jak grać
Instrukcje

• Znajdź kilku ochotników chętnych do prezentacji. Następnie przygotuj kilka 
zestawów slajdów, każdy zawierający 8-10 losowych slajdów (możesz zbudować 
własne zestawy slajdów lub znaleźć przykłady w Internecie).

• Poproś każdego ochotnika o przedstawienie prezentacji, nie widząc wcześniej 
tych slajdów. Kiedy wszyscy zaprezentują swoje prace, zwycięzca może zostać 
wyłoniony przez panel lub głosowanie powszechne.

Wskazówki dotyczące przeprowadzenia tego ćwiczenia online

To proste ćwiczenie można przeprowadzić online - jeśli tylko wszyscy są obecni w 
kamerze internetowej i mają dostęp do narzędzia do wideokonferencji, można je 
przeprowadzić w taki sam sposób, jak warsztaty na żywo! Przygotuj jeden lub 
więcej slajdów i zaprezentuj je grupie poprzez współdzielenie ekranu. Dobrze jest 
mieć kontrolę nad slajdami, aby w razie potrzeby móc je przesuwać

.



Dziękujemy!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


