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Zápis z platformy s tématem „Praktické rady a náměty na práci v on line- workshop“,
konané 2. - 3. 9. 2021

Protokół z platformy z tematem „ Warsztat - Praktyczne porady i pomysły na pracę w
online”, który odbył się 2-3 września 2021 r.

Zápis ze dne 3.9

Protokół z dnia 3.9



Dne 2. 9. 2021 od 10:00 do 16:00 hodin proběhlo další setkání zástupců zapojených organizací
do projektu - Vznik sítě C.L.O.W.N., který se zabývá propojením a zjištěním problémů a potíží
s on line výukou kreativních předmětů. Z důvodu rozvolnění vládních opatření se toto setkání
mohlo uskutečnit za osobní přítomnosti všech účastníků, kteří mají o účast v projektu zájem,
aby obohatili svoji činnost a mohli využít on line platformu k rozvoji vlastních aktivit. Tento
praktický workshop se konal v Polsku - v Boleslawieckém CIKu. Přeshraničního setkání se
účastnilo minimálně 8 účastníků - pedagogů, lektorů, animátorů - z každé zapojené země (z
Česka, Polska i Německa) Prezenční listina se jmény účastníků je přílohou této zprávy.

Přítomné účastníky přivítala jménem CIKu Urshula Frasciak Matyjewicz za Polskou stranu a
Věra Motyčková, předsedkyně sdružení Motyčkovic klika za Českou stranu. Účastníky
seznámily s jeho průběhem, obsahem i časovým harmonogramem.

Oba dny byly velmi nabité. Z každé země prezentovali své náměty a nápady na práci v on linu
minimálně dva facilitátoři. O workshop byl velký zájem, a tak přišli i další účastníci, které téma
zajímalo.

Cílem tohoto workshopu bylo:

-       poznat další možnosti práce v on linu
-       praktické ukázky z programovatelných a použitelných aplikací pro volný čas
-       praktické vyzkoušení tvoření, které v on line nejde dělat - společná práce
-       ukázka práce s FB skupinou a tvoření bussiness plánu a webinářů přímo na Fb
-       ukázky práce v programech Quizzes a Kahoot!
-       ukázky práce v terénu a s veřejností
-       navázání další spolupráce - čím se můžeme obohatit

Během prvního dopoledne jsme plynně navázali na předcházející workshop. Účastníci se znali,
a tak bylo mnohem jednodušší vklouznout do prezentační nálady.

Nejprve jsme shlédli prezentaci lektorů z DDM Smetanka, kteří nám ukázali, jak se prakticky
dokázali naladit na nastalou situaci. Jejich prezentace byla zaměřena na netradiční činnost
DDM v době Covidu a umění zapojit nejen stálé účastníky kroužků, ale i širokou veřejnost.
Seznámili nás s úskalími, s tím, co se podařilo a jakým způsobem budou některé zjištěné
skutečnosti aplikovat do běžného chodu organizace.

Po krátké přestávce jsme měli možnost vyslechnout si úskalí práce ekologické organizace z
německého Neukirchu, která se potýkala s velkým nezájmem o zapojení do on linu, vzhledem k
tomu, že technické možnosti organizace a znalosti vedení byly velmi omezené. Nicméně nám
ukázaly v prezentaci výtvarné sáčky, které za mírnou úplatu prodávali, a o které byl zájem.

Po obědě jsme si společně zatančili některé z tanců, které měly úspěch u všech účastníků
dětských i studentských workshopů a naladili jsme se na další představení prací v on linu.

Další přispěvatelkou byla paní učitelka Tereza Pawlik z Boleslawce, která učí na prvním stupni
a společně jsme mohli vyposlechnout úskalí i výhody on linu pro pedagožku I. stupně. Podělila
se s námi o technické a praktické náměty, představila svoje činnosti a vyzdvihla, co všechno pro
ni v on linu bylo přínosem.



Vzhledem k velké a bohaté diskuzi se v tomto di už na nikoho dalšího již nedostalo. Společně
jsme se po workshopu vydali na komentovanou prohlídku města Boleslawiec, na návštěvu
muzea keramiky a na společnou diskuzi nad tématy, které nás zajímaly.

Druhý den byl zahájen opět praktickými přednáškami dvou lektorek z praxe - paní Barboru
Kuhne z Německa a Matějem Bereckei z Motyčkovic kliky z.s. Paní Barbora potvrdila úskalí
při on line setkávání s dětmi - nezájem rodičů se zapojit, neochota přispívat finanční částkou,
spíše se nechat bavit, než se aktivně zapojit. Z tohoto důvodu jsme si dopoledne vyzkoušeli
praktické ukázky tvoření na vlastní kůži a všichni účastníci si potom domů odvezli milé,
vlastnoručně vyrobené, suvenýry.

Na praktickou část navazoval svým příspěvkem Matěj Bereckei, který účastníkům předvedl
názorné programování aplikace pro děti - jak se to dělá, kde hledá a vytvořil přímo na místě pro
všechny aplikaci vícejazyčnou.

V odpoledních hodinách potom všichni společně měli možnost zhlédnout praktické ukázky
tvorby pro děti v on line prostředí, které již realizovala Motyčkovic klika z.s. A o práci s
facebookovou skupinou nám přijela z česka na pomoc paní Irena Vohlídková, která nám přímo
na svém profilu ukázala, že sociální sítě mohou být zajímavým společníkem v práci s vlastní
cílovou skupinou. Po ní přišla paní učitelka Karolina Jarzabek, která učí matematiku a chemii
na polském gymnáziu a pracuje tedy se staršími dětmi. Předvedla nám ukázky své on line výuky
na aplikaci Kahoot! a Quizzes, kde se studenti aktivně zapojovali do připravených aktivit. Na
druhou stranu poukázala i na úskalí této výuky, kdy osobní kontakt byl jedním z prvních.

Závěrem proběhla společná reflexe a manažerka společně s hostitelkou všem poděkovaly za
příspěvky a vyhodnotily krátkou anketu s dalším termínem setkání, tentokráte již závěrečným,
které by se mělo uskutečnit opět prezenčně, a to 16. - 17. září 2021 v opět v Motyčkovic klice
v Liberci. Všichni členové platformy obdrží pozvánku.

Zápis bude zaslán účastníkům elektronicky - ve všech jazycích.

W dniu 2 września 2021 r. w godzinach 10:00-16:00 odbyło się kolejne spotkanie
przedstawicieli organizacji zaangażowanych w projekt – Powstanie sieci C.L.O.W.N., która
zajmuje się łączeniem i wykrywaniem problemów i trudności z nauczaniem kreatywnym online
tematy. Ze względu na rozluźnienie obostrzeń rządowych spotkanie to mogło odbyć się w
osobistej obecności wszystkich uczestników zainteresowanych udziałem w projekcie,
wzbogacić swoją działalność i móc wykorzystać platformę online do rozwijania własnych
działań. Ten praktyczny warsztat odbył się w Polsce - w Bolesławcu w CIKu. W spotkaniu
transgranicznym wzięło udział co najmniej 8 uczestników - nauczycieli, wykładowców,
animatorów - z każdego kraju uczestniczącego (z Czech, Polski i Niemiec). Lista obecności z
nazwiskami uczestników jest załączona do tego raportu.

Obecnych uczestników powitała Věra Motyčková, przewodnicząca stowarzyszenia Motyčkovic
klika, która jest inicjatorem i kierownikiem projektu. Zapoznała uczestników z jego
przebiegiem, harmonogramem i treścią warsztatu.

Oba dni były bardzo pracowite. Co najmniej dwóch moderatorów z każdego kraju przedstawiło
swoje pomysły i pomysły na pracę w online. Zainteresowanie warsztatem było duże, więc
przyszli również inni zainteresowani tematem.



Celem warsztatów było:

-       poznać inne możliwości pracy w online
-       praktyczne przykłady z programowalnych i użytkowych aplikacji czasu wolnego
-       praktyczna próba pracy kreatywnej, która nie da się zrobić online - wspólna praca
- pokaz pracy z grupą FB oraz tworzenia biznes planu i webinariów bezpośrednio na

FB
-       pokazy pracy w programach Quizzes i Kahoot!
-       pokazy pracy w terenie i z publicznością
- nawiązanie dalszej współpracy - jak możemy się wzbogacić

Pierwszego do południa płynnie śledziliśmy poprzednie warsztaty. Uczestnicy znali się
nawzajem, więc znacznie łatwiej było wczuć się w nastrój prezentacji.

Najpierw zobaczyliśmy prezentację wykładowców z DDM Smetanka, którzy pokazali nam, jak
praktycznie mogą się wczuć w sytuację aktualną. Ich prezentacja koncentrowała się na
nietradycyjnej działalności DDM w czasach Covida i sztuce angażowania nie tylko stałych
uczestników zajęć, ale także szerokiej publiczności. Zapoznali nas z pułapkami, z tym, co
osiągnięto i jak zastosują niektóre wyniki do normalnego funkcjonowania organizacji.

Po krótkiej przerwie mieliśmy okazję usłyszeć pułapki pracy organizacji ekologicznej z
Neukirch w Niemczech, która borykała się z brakiem zainteresowania o połączenie online,
biorąc pod uwagę, że możliwości techniczne organizacji i wiedza zarządcza były bardzo
ograniczone. Jednak w prezentacji pokazali nam torebki artystyczne, które sprzedawali za
niewielką opłatą i które wzbudziły zainteresowanie.

Po obiedzie odtańczyliśmy razem niektóre tańce, które okazały się sukcesem dla wszystkich
uczestników warsztatów dla dzieci i studentów, a także nastroiliśmy się na kolejne zapoznanie
się z pracą w online.

Kolejnym wkładem była pani Tereza Pawlik z Bolesławca, która uczy dzieci od pierwszej do
trzeciej klasy i razem mogliśmy wysłuchać pułapek i korzyści płynących z online dla
nauczyciela tych klas. Dzieliła się z nami pomysłami technicznymi i praktycznymi,
prezentowała swoje działania i podkreślała, co w tej linii było dla niej korzystne.

Ze względu na dużą i bogatą dyskusję, nikt inny nie mógł przestawić swoją prezentacje. Po
warsztatach udaliśmy się razem na wycieczkę z przewodnikiem po Bolesławcu, zwiedziliśmy
Muzeum Ceramiki i odbyliśmy wspólną dyskusję na interesujące nas tematy.

Drugi dzień rozpoczął się ponownie praktycznymi wykładami dwóch wykładowców z praktyki
- pani Barbory   Kuhne z Niemiec i Matěja Bereckei z Motyčkovic kliky z.s. Pani Barbora
potwierdziła pułapki spotykania dzieci w online - brak zainteresowania rodziców
zaangażowaniem się, niechęć do finansowego wkładu, raczej pozwól sobie na rozrywkę, a nie
aktywnego zaangażowania. Z tego powodu do południa na własną rękę wypróbowaliśmy
praktyczne pokazy tworzenia, a następnie wszyscy uczestnicy zabrali do domu własnoręcznie
wykonane pamiątki.

Matěj Bereckei uzupełnił część praktyczną swoim wkładem, który pokazał uczestnikom
przejrzyste programowanie aplikacji dla dzieci – jak to zrobić, gdzie wyszukuje i na miejscu
stworzył wielojęzyczną aplikację dla wszystkich.



Po południu każdy miał okazję obejrzeć praktyczne przykłady pracy dla dzieci w środowisku
online, którą zrealizowała już Motyčkovic klika z.s. A pani Irena Vohlídková przyjechała z
Czech nam pomóc z pracą w grupie na Facebooku, która pokazała nam bezpośrednio na swoim
profilu, że sieci społecznościowe mogą być interesującym towarzyszem w pracy z naszą własną
grupą docelową. Za nią podążyła nauczycielka Karolina Jarząbek, która uczy matematyki i
chemii w polskim liceum i dlatego pracuje ze starszymi dziećmi. Pokazała nam przykłady
swoich lekcji online w aplikacji Kahoot! oraz Quizy, w których studenci aktywnie uczestniczyli
w przygotowanych zajęciach. Z drugiej strony zwróciła również uwagę na pułapki tego
nauczania, kiedy osobisty kontakt był jednym z pierwszych.

Na koniec doszło do wspólnej refleksji, a menedżerka podziękowała wszystkim za wkład i
oceniła krótką ankietę z następnym terminem spotkania, które powinno odbyć się ponownie
osobiście 16-17 września, 2021 ponownie w Motyčkovic klice w Libercu. Wszyscy członkowie
platformy otrzymają zaproszenie.

Protokół zostanie przesłany uczestnikom drogą elektroniczną – we wszystkich językach.
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