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Faza międlenia

Myśl, nie działaj!

Przeczytaj WSZYSTKO 2, 3 albo 7 razy

Wyłapuj wszystkie niedorzeczności

Pytaj, konsultuj, domagaj się wyjaśnień, walcz

Planuj



Faza międlenia

Wyłapuj wszystkie niedorzeczności

Pytaj, konsultuj, domagaj się wyjaśnień, walcz

PRZEŁAMANIE BLOKAD MENTALNYCH

Pewne rzeczy wydają nam się nie do przeskoczenia. Wśród 
nich takie, które w rzeczywistości nie są wcale trudne. 
Przyda ci się umiejętność odblokowywania się, wychodzenia 
ze swojej strefy komfortu.

Ćwiczenie: Podejdź do nieznanej ci osoby i powiedz jej 
komplement.
Jak ci poszło? Jak oceniasz swoje umiejętności?
• Świetnie  → wspaniale! Ćwicz dalej, żeby nie stracić tej 

umiejętności! Z pewnością potrafisz wymyślić dla siebie 
podobne ćwiczenia.

• Tak sobie, mogło być lepiej → Trenujmy zatem dalej. 
Może zaczniesz od uśmiechnięcia się do nieznajomego?

• Kiepsko → nie martw się, trening czyni mistrza!

• Trudno powiedzieć. → zapytaj skomplementowaną 
osobę jak ci poszło!



PRZEŁAMANIE BLOKAD MENTALNYCH
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6. Przełamanie blokad mentalnych
Na scenie duży, przyjemny fotel. Na oparciu śpi kot. 

Wygodnie Ci tam? Miło? Swojsko? Czas to zmienić. 

Pewne rzeczy wydają nam się nie do przeskoczenia. Wśród nich takie, które w rzeczywistości 

nie są wcale trudne. Przyda Ci się umiejętność odblokowywania się, wychodzenia ze swojej 

strefy komfortu.

Podejdź do innej osoby i powiedz jej komplement (najlepiej taki, jakiego jeszcze od Ciebie 

nie słyszała). Jeśli nikogo nie ma teraz w Twoim otoczeniu, potraktuj to jako zadanie 

domowe.

Jak Ci poszło? 

Wybierz kota, który myśli tak jak Ty. →

Na fotelu pojawiają się 4 koty z takimi dymkami nad głowami (i odpowiednimi pozami):

Jestem świetny!

Mogło być lepiej…

Było kiepsko

Czy ja wiem…

Przy każdym kocie hot spot do kliknięcia
lektor Pewne rzeczy wydają nam się nie do przeskoczenia. Wśród nich takie, które w rzeczywistości 

nie są wcale trudne. Przyda Ci się umiejętność odblokowywania się, wychodzenia ze swojej 

strefy komfortu.

Jestem świetny! Wspaniale! Ćwicz dalej, żeby nie stracić tej umiejętności! Z pewnością potrafisz wymyślić dla siebie podobne 

ćwiczenia.

Mogło być lepiej… Trenujmy zatem dalej. Może zaczniesz od uśmiechnięcia się do nieznajomego?

Było kiepsko Nie martw się, trening czyni mistrza!

Czy ja wiem… Zapytaj skomplementowaną osobę, jak Ci poszło!







Faza planowania

Konwencja 

Świat przedstawiony/kontekst

Struktura narracyjna

Toposy, kod kulturowy, locus communis

Postacie

Efekty

Odbiorca

Struktura

Jakie metody i techniki nauczania, 
żeby to wszystko związać

Zawartość/treść/kontent 

Aktywności



Faza planowania

Konwencja 

Świat przedstawiony/kontekst

Struktura narracyjna

Toposy, skrypty, gatunki, locus communis

PostacieKonwencja 

Postacie

Świat przedstawiony/kontekst

Struktura narracyjna

locus communis



MI SIĘ PODOBAJĄ MELODIE, 
KTÓRE JUŻ RAZ SŁYSZAŁEM

„





Faza tworzenia scenariusza

Bohaterowie (przewodnik, pomocnicy + epizody)

Instrukcje

Aktywności







PERSONALITY GOES A LONG WAY„





















Tworzenie postaci

Osobowość (styl wypowiedzi, relacje między postaciami)

Zdefiniowane role w kursie

Nieszablonowe postacie

Osadzone w kontekście i działające w kontekście 

Nawiązanie relacji z uczącym się, emocje 

Systematyzują typy materiałów dydaktycznych 

„Nie mam czasu, e-learning robię”

Ułatwiają identyfikację problemu;
analogie, skojarzenia, metafory



Tworzenie instrukcji



Analizuj ryzyko

Pora zatem, żebyś odpowiedział sobie na pytanie:

CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?
Zacznij od burzy mózgów. Na tym etapie, zgodnie z zasadami burzy mózgów, zapisuj wszystko, co przyjedzie ci do głowy, nawet pomysły nacechowane przesadą lub nadmierną fantazją.
Teraz dla każdego z pomysłów określ dwa parametry w 5 stopniowej skali:

• PRAWDOPODOBIEŃSTWO, że to się zdarzy

• Zerowe

• Małe

• Średnie

• Wysokie

• Bardzo wysokie

• KONSEKWENCJE, jakie wystąpienie ryzyka będzie miało dla twojego projektu i jego beneficjentów

• Zerowe

• drobne

• Średnie

• poważne

• bardzo poważne

Możesz użyć w tym celu układu współrzędnych:

tu trzeba narysować układ współrzędnych: oś prawdopodobieństwa i oś konsekwencji. W zaawansowanej opcji może być możliwość aktywnego nanoszenia na wykres swoich danych

Teraz przyjrzyj się wynikom. W pierwsze kolejności skreśl ze swojej listy te ryzyka, dla  których jeden z parametrów (lub oba) jest zerowy, niezależnie od tego jaką wartość ma drugi parametr.

• Jeśli prawdopodobieństwo zdarzenia jest zerowe, nie warto martwić się konsekwencjami (przykładowo zderzenie ziemi z kometą miałoby dla twojego projektu pewnie duże konsekwencje, ale nie 
warto sobie zaprzątać tym głowy, chyba, że twój projekt dotyczy astronautyki)

• Jeśli konsekwencje nie są odczuwalne, nawet zdarzenia bardzo prawdopodobne nie powinny cię martwić (przykładowo jeśli na organizowany przez ciebie koncert nie dojedzie jeden spośród 
tysiąca gości, raczej nie będzie to dla ciebie odczuwalne).

Sprawdź, czy są na twojej ryzyka, które oba parametry mają wysokie, tzn. są prawdopodobne, a ich konsekwencje byłyby poważne lub bardzo poważne. To właśnie na nich powinieneś 
najbardziej się skupić. Sukcesywnie przeanalizuj również pozostałe przypadki, nadając im kolejne priorytety. Ułóż hierarchiczną listę ryzyk – od najpoważniejszych po najbardziej błahe. Trzymaj 
ją pod ręką, aktualizuj za każdym razem, kiedy coś w projekcie się zmieni. 











Tworzenie instrukcji

A może po prostu zechcesz ulepszyć swój projekt? Może konkurencja depcze ci po piętach, a może czujesz, że projekt w obecnym kształcie to

jeszcze nie efekt wow!, który masz ambicję uzyskać?

Do takich celów doskonale nadaje się SCAMPER.

Wymyślony przez Boba Eberle i Michaela Michalko Scamper to narzędzie o wielkim potencjale, dające się zastosować niemal w każdej sytuacji.

Każde rozwiązanie, każdy pomysł czy projekt można „przepuścić przez SCAMPERa”, by uzyskać nowe nieprzewidziane efekty.

Scamper to zestaw siedmiu operacji myślowych, opisujących jak możemy przekształcić coś, co już mamy w coś zupełnie nowego. Każda z liter

składających się na słowo SCAMPER odpowiada jednemu czasownikowi (w języku angielskim). Kolejno poddajemy więc projekt siedmiu

czynnościom, przy czym interpretacja ich znaczenia może być swobodna lub metaforyczna. Należy też pamiętać, że modyfikować nie musimy

od razu całego projektu, ale możemy skupić się każdorazowo na jednym jego wycinku, elemencie.

Zgodnie z metodą, należy wypróbować działanie wszystkich 7 czynności, choć nie ma przymusu korzystania z efektów tych działań – zgodnie z

twoją wolą wybierasz tylko te, które przypadną ci do gustu, zainspirują cię, przyniosą ciekawe efekty. Operacje można stosować w dowolnej

kolejności.

Operacje te to: SUBSTITUTE – zastąp coś czymś innym, COMBINE – połącz kilka elementów w jedno, ADAPT – dostosuj coś do innego

otoczenia, MAGNIFY/MINIFY – zmniejsz coś lub zwiększ (lub po prostu zmień – np. kolor, kształt, formę), PUT TO OTHER USES – znajdź

nowe zastosowania, ELIMINATE – usuń coś, REVERSE – odwróć coś w swoje przeciwieństwo



















Tworzenie aktywności





D z i ę k u j ę
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