
Scenariusz zajęć nr 1 

Tytuł zajęć Idzie nowe! - krok po kroku ku cyfrowej przyszłości. 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest wzajemne poznanie się uczestników oraz 
zapoznanie uczestników ze sprzętem, który w czasie szkoleń będą 
wykorzystywać.  

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 technologia cyfrowa 

 kompetencje cyfrowe 

 sprzęt komputerowy 

 Internet 

 przeglądarki internetowe 

 aplikacje 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka, Wykład 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na rozwiązaniu problemu: Gra dydaktyczna 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, aparat cyfrowy, projektor, urządzenie wielofunkcyjne 
(drukarka, skaner, ksero), laptop. Drukowane materiały 
dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Kompetencje informatyczne  - znajomość i umiejętność korzystania 
ze sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych, 
posługiwanie się Internetem 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Przedstawienie się uczestników – uczestnicy poznają się 

wzajemnie. 
3. Pogadanka wstępna – szukanie odpowiedzi na pytania czym 

jest technologia cyfrowa, co to są kompetencje cyfrowe 
4. Wykład – historia Internetu, przeglądarki internetowe, 

aplikacje 
5. Pokaz i opis aktywny - sprzęt komputerowy z jakiego w 

trakcie szkoleń będą korzystać uczestnicy (ogólny pokaz 
tabletu, aparatu cyfrowego, laptopa, urządzenia 
wielofunkcyjnego, projektowa, itp.) 

6. Gra quizowo-turniejowa „Moja wiedza o technologii 
cyfrowej” 

7. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 
wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 

 
  



Scenariusz zajęć nr 2 

Tytuł zajęć Nie taki tablet straszny… 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z obsługą tabletów, które 
w czasie szkoleń będą wykorzystywać 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Tablet 

 Aplikacje 

 System operacyjny 

 Funkcjonalności tabletu 
Podstawy obsługi tabletu – włączanie, wyłączanie, obsługa ekranu 
dotykowego (w tym klawiatury), omówienie elementów pulpitu, 
otwieranie i zamykanie okien, tworzenie folderów. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero), laptop. 
Drukowane materiały dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Kompetencje informatyczne  - znajomość i umiejętność korzystania 
ze sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych, 
posługiwanie się Internetem 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Pogadanka wstępna – szukanie odpowiedzi na pytania czy 

tablet może być urządzeniem przydatnym w życiu 
codziennym seniora 

4. Tablet – pokazanie urządzenia połączone z omówieniem 
wszystkich jego elementów zewnętrznych (przycisk 
włączający, wejścia/wyjścia, funkcje wszystkich przycisków, 
kamera, głośnik, mikrofon) 

5. Uruchomienie tabletu 
6. Pogadanka czym jest system operacyjny 
7. Pokaz i opis aktywny – podstawy obsługi tabletu – 

włączanie, wyłączanie, obsługa ekranu dotykowego (w tym 
klawiatury), omówienie elementów pulpitu, otwieranie i 
zamykanie okien, tworzenie folderów. 

8. Ćwiczenia – Zrób to sam – praca z instrukcją 
9. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 

wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 

 



Scenariusz zajęć nr 3 

Tytuł zajęć Ludzie listy piszą… 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z możliwościami jakie dają 
programy do edycji tekstu i stworzenie listu z tekstem, tabelą i 
obrazkiem. 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Edycja tekstu 

 Tabela 

 Obraz 

 Dokument tekstowy 

 Edytor tekstu 
Każdy uczestnik napisze swój list i zapisze go w pliku tekstowym w 
formacie .doc – do wykorzystania na kolejnych zajęciach. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero), laptop. 
Drukowane materiały dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Tworzenie treści – uczestnik potrafi tworzyć proste treści cyfrowe z 
wykorzystaniem tekstu, tabeli, obrazu. 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Pogadanka wstępna – czy pisanie listów w dzisiejszych 

czasach ma sens? Listy tradycyjne czy elektroniczne?  
4. Obsługa programu do edycji treści (np. MS Word) – 

omówienie kluczowych funkcji pracy z tekstem: pisanie, 
edycja, wstawianie tabeli, grafiki, zapisanie dokumentu 
tekstowego 

5. Ćwiczenia – Zrób to sam – praca z instrukcją 
6. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 

wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 
Zadanie domowe – zebranie i zapisanie adresów e-mail dzieci, 
wnuków, znajomych i przyniesienie ich na kolejne zajęcia.  

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 

 
  



Scenariusz zajęć nr 4 

Tytuł zajęć Bądźmy w kontakcie! - nie tylko telefonicznym… 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest zaprezentowanie możliwości kontaktu online, jakie 
daje tablet w połączeniu z dostępem do Internetu. 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Komunikacja online 

 E-mail: adres e-mail, skrzynka e-mail, wysyłanie i odbieranie 
wiadomości 

 Komunikator internetowy 
Każdy uczestnik założy swój adres e-mail na jednym z powszechnych 
i ogólnodostępnych portali internetowych. Uczestnicy wyślą sobie 
nawzajem oraz znajomym, których maile przynieśli na zajęcia, listy 
przygotowane na zajęciach nr 3 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, laptop. Drukowane materiały dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Komunikacja – Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 
Relacje społeczne – utrzymuję stosunki towarzyskie – potrafię 
utrzymywać i rozwijać relacje z bliskimi za pośrednictwem sieci 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Weryfikacja listu napisanego na ostatnich zajęciach – 

formatowanie 
4. Pogadanka – jakie sposoby komunikacji znasz?  
5. Wykład – co to jest e-mail i jak z niego korzystać? 
6. Pokaz i opis aktywny – zakładanie konta e-mail 
7. Ćwiczenia – Zrób to sam – praca z instrukcją – zakładanie 

konta e-mail 
8. Pokaz i opis aktywny – wysyłanie wiadomości e-mail 
9. Ćwiczenia – Zrób to sam – wysyłanie wiadomości do swoich 

kontaktów 
10. Pokaz i opis aktywny – popularne komunikatory 

internetowe (np. skype) – obsługa 
11. Ćwiczenia – Zrób to sam – założenie konta na skype i 

wzajemny kontakt uczestników 
12. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 

wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 
Zadanie domowe – wysłanie maila do trenera 
Zadanie domowe – lista pytań trudnych, na które chciałbym znać 
odpowiedź 



Dla zaawansowanych – komunikacja za pomocą skype – 
sprawozdanie z tygodnia  między zajęciami 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 

 

Scenariusz zajęć nr 5 

Tytuł zajęć Czy na każde pytanie istnieje odpowiedź? 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest zaprezentowanie możliwości Internetu, w 
szczególności wyszukiwania interesujących nas informacji. 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Internet 

 Przeglądarka 

 Strona internetowa 

 Wyszukiwanie informacji 
Uczestnicy dowiedzą się, jak szukać informacji w Internecie. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, laptop. Drukowane materiały dydaktyczne, karty ćwiczeń - 
krzyżówka. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Informacja - przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji 
Ocena informacji – Gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i 
krytyczna ocena informacji 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Weryfikacja listu napisanego na ostatnich zajęciach – 

formatowanie 
4. Pogadanka – jakie możliwości daje człowiekowi Internet? 

Czy w Internecie znajdziemy odpowiedź na każde pytanie?  
5. Wykład – Historia Internetu. Skąd w Internecie biorą się te 

wszystkie informacje. 
6. Pokaz i opis aktywny – wyszukiwanie informacji – 

korzystanie z powszechnych wyszukiwarek np. google.com 
7. Ćwiczenia – szukam odpowiedzi na moje pytania 
8. Pogadanka – jak filtrować wyniki wyszukiwania? Czy 

wszystko co znajdę w Internecie jest informacją prawdziwą? 
9. Ćwiczenia – Rozwiązuję krzyżówkę z pomocą Internetu 
10. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 

wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 



 

Scenariusz zajęć nr 6 

Tytuł zajęć Nieustannie rozwijam moje pasje 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest wyszukiwanie informacji zgodnych z posiadanymi 
pasjami. 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Portal tematyczny 

 Blog 

 Vlog 

 Forum internetowe 
Uczestnicy dowiedzą się, jak szukać informacji w Internecie w 
tematach zbieżnych z ich pasjami. Jak nawiązywać relacje z osobami 
podzielającymi ich pasje. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, laptop. Drukowane materiały dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Informacja – przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji 
Potrafię znaleźć strony i serwisy z informacjami dotyczącymi moich 
zainteresowań 
Potrafię znaleźć społeczności osób podzielających moje 
zainteresowania 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Pogadanka wstępna – opowiedz mi o swoich pasjach 
4. Pokaz i opis aktywny – odwiedzamy różne blogi tematyczne 

– jak i gdzie ich szukać 
5. Ćwiczenia – znajdź blogi tematyczne zgodne z Twoimi 

pasjami, zainteresowaniami 
6. Wykład – Forum – czym jest i jakie są zasady korzystania z 

forum 
7. Pokaz i opis aktywny – tworzymy forum na portalu online 

projektu 
8. Ćwiczenia – chcę dołączyć do rozmowy na forum 
9. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 

wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 

 
 



Scenariusz zajęć nr 7 

Tytuł zajęć Życie jest za krótkie, by trwonić wolny czas! 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest wyszukiwanie informacji o możliwościach 
wykorzystania wolnego czasu – oferty kulturalne i towarzyskie w 
najbliższej okolicy oraz w Internecie 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Rozrywka online 

 Gra online 

 Przewodnik online 

 Newsletter 

 Radio internetowe 

 Serwisy wideo 
Uczestnicy dowiedzą się, jak szukać informacji o ofercie kulturalnej, 
jak korzystać z rozrywki online, jak znaleźć  i korzystać z serwisów 
wideo, filmów, muzyki i radia internetowego. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, laptop. Drukowane materiały dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Odpoczynek i hobby – potrafię znaleźć informację o ofercie 
kulturalnej i rozrywkowej w mojej okolicy 
Odpoczynek i hobby – Potrafię znaleźć w Internecie serwisy wideo, 
filmowe, z muzyką i radio internetowe 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Pogadanka – co robię w wolnym czasie, a co mógłbym robić 

gdyby nie ograniczenia związane np. z transportem, 
kosztami, czasem, zdrowiem, itp 

4. Pokaz i opis aktywny – wyszukiwanie informacji o ofercie 
kulturalnej online, serwisy wideo, radio internetowe 

5. Ćwiczenia – szukam sposobu na spędzenie wolnego czasu z 
dobrodziejstwami Internetu 

6. Pogadanka – serwisy towarzyskie czy są potrzebne, jakie i 
jak z nich korzystać? 

7. Ćwiczenia – umawiam się ze znajomym online np. na partię 
wirtualnych szachów, itp. 

8. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 
wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 



Scenariusz zajęć nr 8 

Tytuł zajęć Aktywny obywatel, nie tylko w urzędzie gminy 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest pokazanie możliwości załatwienia wielu spraw 
urzędowych bez wychodzenia z domu 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 E-usługa 

 E-urząd 

 Formularz online 
Uczestnicy dowiedzą się, jak szukać w Internecie informacji 
dotyczących załatwiania spraw urzędowych bez wychodzenia z 
domu. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, laptop. Drukowane materiały dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Komunikacja - Aktywność obywatelska online 
Sprawy codzienne – Potrafię znaleźć w Internecie dane 
teleadresowe i godziny funkcjonowania interesującej mnie instytucji 
(urzędu) 
Sprawy codzienne – Potrafię wypełnić odpowiednie formularze i je 
wysłać, aby załatwić sprawę za pośrednictwem e-usługi 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Pogadanka – jak załatwiam sprawy urzędowe? Czy wiem 

kiedy działa urząd? A co z innymi urzędami, niż mój urząd 
gminy? – obecność gościa – przedstawiciela urzędu gminy, 
do której należą uczestnicy szkolenia, który opowie o e-
usługach w danym urzędzie i możliwościach zdalnego 
kontaktu z urzędnikami w sprawach urzędowych 

4. Pokaz i opis aktywny – wyszukiwanie informacji o pracy 
urzędów i sprawach jakie mogę załatwić w urzędzie bez 
wychodzenia z domu 

5. Ćwiczenia – znajdź dane kontaktowe do urzędów 
wskazanych na karcie zadania 

6. Pogadanka – jak się kontaktować z urzędem bez 
wychodzenia z domu, jakie znam e-usługi i jak powinienem z 
nich korzystać. 

7. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 
wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 



 

Scenariusz zajęć nr 9 

Tytuł zajęć Moje dane - moja sprawa! 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest ochrona bezpieczeństwa danych osobowych w 
sieci, umiejętność zadbania o własną prywatność w Internecie 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Dane osobowe 

 Dane wrażliwe 

 Login i hasło 

 Tożsamość cyfrowa 

 Weryfikacja tożsamości  
Uczestnicy dowiedzą się, jak dbać o swoją prywatność w Internecie. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, laptop. Drukowane materiały dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Komunikacja – Zarządzanie tożsamością cyfrową 
Bezpieczeństwo – Narzędzia służące ochronie 
Bezpieczeństwo – Ochrona danych osobowych 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Pogadanka – „pokaż mi swoje zdjęcie a powiem Ci kim 

jesteś” jakie zdarzenia powinny włączyć naszą czujność 
dotycząca bezpieczeństwa naszych danych 

4. Ćwiczenia – małe śledztwo rodzinne - znajdź informacje w 
Internecie na temat wybranych członków swojej rodziny  

5. Pogadanka – czy na pewno wszystkie znalezione dane 
powinny być dostępne w Internecie? Co może przykuć 
uwagę potencjalnych przestępców? Na co zwracać uwagę 
umieszczając informacje o sobie, swoim życiu prywatnym 

6. Ćwiczenia – zakładanie konta w portalu tematycznym 
7. Pogadanka – na co zwracać uwagę tworząc loginy i hasła  
8. Ćwiczenia – quiz dot. udostępniania danych 
9. Pogadanka – jakie pytania powinny wydać się podejrzane, o 

jakie informacje nigdy nie proszą banki a jakich informacji 
najczęściej oczekują wirtualni złodzieje? 

10. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 
wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 
Zadanie na kolejne zajęcia – przynieś wyniki badań lekarskich i 
receptę 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 

 



Scenariusz zajęć nr 10 

Tytuł zajęć Zdrowie mamy tylko jedno (cz. 1) 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest pokazanie, jak można prowadzić zdrowszy tryb 
życia wykorzystując zasoby Internetu 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Zdrowy styl życia 

 Aktywność fizyczna z wykorzystaniem aplikacji mobilnych 
Uczestnicy dowiedzą się, jak się wspomagać Internetem w 
prowadzeniu zdrowego trybu życia. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, laptop. Drukowane materiały dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Zdrowie – Potrafię porównać wyniki moich badań z optymalnymi dla 
mojej grupy wiekowej 
Zdrowie – Potrafię znaleźć w Internecie informacje na temat 
zdrowego trybu życia 
Zdrowie – Potrafię znaleźć informację na temat obserwowanych u 
siebie lub bliskich objawów oraz ocenić ich wiarygodność 
Zdrowie – Potrafię znaleźć informacje dotyczące zagrożeń 
wynikających z niezdrowych zachowań 
Zdrowie – Potrafię znaleźć informacje na temat działania leków, 
które mam przyjmować 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Pogadanka – jak tam zdrówko?  
4. Pokaz i opis aktywny – wyszukiwanie informacji o wynikach 

badań (wskazanie serwisów internetowych podających 
poprawne wartości wyników badań konktrolnych) 

5. Ćwiczenia – czytam swoje wyniki badań 
6. Pogadanka – leki – czy wiem co właściwie zażywam, jakie są 

przeciwwskazania i zalecenia do stosowania i 
przechowywania danego leku 

7. Ćwiczenia – moja recepta do rozszyfrowania – znajduje 
informacje o przyjmowanym leku, jego skład, działanie, 
skutki uboczne, okres przydatności do spożycia, sposób 
przechowywania, itp.  

8. Pogadanka – czy aplikacje mobilne mogą nam zastąpić 
trenera personalnego? Jak regularnie dbać o zdrowie z ich 
wykorzystaniem? 

9. Ćwiczenia – idziemy na spacer – praktyczne użycie 
wybranych aplikacji (np. Endomondo, Fit App, itp.) 

10. Pogadanka – gdzie znajdę informacje na temat zdrowego 
stylu życia osób 65+? Pokaz stron internetowych, np. 
klub.senior.pl, cafesenior.pl 



11. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 
wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  
Dla osób zaawansowanych dodatkowo przegląd aplikacji 
zdrowotnych 

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 

 

Scenariusz zajęć nr 11 

Tytuł zajęć Zdrowie mamy tylko jedno (cz. 2) 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest wyszukiwanie informacji o poradniach medycznych, 
lekarzach, wizytach u specjalisty. 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Formularz online 

 E-opieka 

 teleopieka 
Uczestnicy dowiedzą się, jak szukać informacji w Internecie 
dotyczących usług zdrowotnych. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć 
Spotkanie uczestników z trenerem, wizyta pracownika gminnego 
ośrodka zdrowia lub ośrodka opieki społecznej 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, laptop. Drukowane materiały dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Zdrowie – Potrafię znaleźć informacje potrzebne w sytuacji 
zagrożenia zdrowia lub życia 
Zdrowie – potrafię ocenić wiarygodność informacji i źródeł 
informacji dotyczących kwestii zdrowotnych 
Zdrowie – Potrafię znaleźć placówkę opieki zdrowotnej, z której 
usług mogę korzystać bezpłatnie (opłacane z NFZ) lub odpłatnie 
Zdrowie – potrafię zapisać się na zabiegi do sanatorium 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Pogadanka – wizyta u lekarza, od rejestracji do badania  
4. Pokaz i opis aktywny – wyszukiwanie informacji o 

interesującej mnie placówce zdrowia 
5. Ćwiczenia – znajdź placówkę do której powinieneś się udać 

w ciągu najbliższych 3 miesięcy 
6. Pogadanka – dostępne formy rejestracji – tutaj wystąpienie 

gościa 
7. Wykład – możliwości jakie daje strona nfz.gov.pl 
8. Ćwiczenia – wypełnienie formularza rejestracyjnego do 



sanatorium 
9. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 

wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  
Dla osób zaawansowanych dodatkowo wyszukiwanie placówek, w 
których są miejsca w kolejce do specjalisty 
 

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 

 

Scenariusz zajęć nr 12 

Tytuł zajęć Pieniądze szczęścia nie dają, ale kontrolę nad nimi należy mieć! 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest przedstawienie możliwości zarządzania własnymi 
funduszami online. 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Konto online 

 Bankomat 

 Serwis banku online 

 Przelew online 
Uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać własnymi finansami online. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem, wizyta pracownika banku 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, laptop. Drukowane materiały dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Finanse – Potrafię sprawdzić stan konta online 
Finanse – potrafię wykonać przelew krajowy 
Finanse – Potrafię znaleźć i porównać ceny różnych produktów w 
Internecie, wykorzystując odpowiednie narzędzia 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Pogadanka – jak zarządzamy własnymi finansami?  
4. Wykład - Bank – osobiście, czy przez Internet – tutaj 

wystąpienie gościa 
5. Pokaz i opis aktywny – jak założyć konto w banku, jak 

korzystać z konta online (tutaj jeśli będzie taka możliwość i 
potrzeba, pracownik banku pomoże założyć konta 
uczestnikom szkolenia) 

6. Ćwiczenia – sprawdź swoją historię konta 
7. Pogadanka – jak zrobić przelew bankowy bez konieczności 

wychodzenia na pocztę, czy do banku? 
8. Ćwiczenie – wypełnienie wzoru przelewu online 



9. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 
wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  
Dla osób zaawansowanych dodatkowo zapoznanie się z tematem 
lokat i kont oszczędnościowych 

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 

 

Scenariusz zajęć nr 13 

Tytuł zajęć Zakupy online czyli, jak zaoszczędzić czas spędzony w kolejkach? 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest przedstawienie możliwości, jakie daje Internet w 
zakresie zakupów.  

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Sklep internetowy 

 Aukcja internetowa 

 Usługi kurierskie online 

 Kod promocyjny 

 Porównywarka cenowa 

 Płatności online 
Uczestnicy dowiedzą się, jak robić zakupy w Internecie, z dostawą 
do domu. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, laptop. Drukowane materiały dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Zakupy online: Potrafię korzystać ze sklepów Internetowych umiem 
znaleźć w Internecie sklep internetowy z interesującą mnie ofertą, 
porównywarkę cenową lub serwis aukcyjny, umiem znaleźć 
interesujące mnie produkty w tych serwisach 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Pogadanka – co kupujemy, w jaki sposób, jak często – 

określenie potrzeb zakupowych, oczekiwań dotyczących 
sposobu zakupów, płatności i dostarczania towarów 

4. Pokaz i opis aktywny – prezentacja popularnych serwisów 
aukcyjnych (np. allegro.pl, olx.pl) 

5. Ćwiczenia – znajdź w Internecie ceny podanych na liście 
przedmiotów 

6. Pogadanka – jak kupować z głową – wykorzystanie 
porównywarek cenowych (np. ceneo.pl) 

7. Ćwiczenia – ponownie znajdź w Internecie ceny 
przedmiotów z poprzedniego ćwiczenia, tym razem 



wykorzystując internetowe porównywarki cenowe – 
porównaj wyniki z obu ćwiczeń 

8. Pogadanka – sposoby płatności i metody doręczenia 
zakupionego towaru – które najefektywniejsze 

9. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 
wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  
Dla osób zaawansowanych dodatkowo utworzenie listy 
preferowanych i polecanych sklepów dla seniorów 65+ 

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 

 

Scenariusz zajęć nr 14 

Tytuł zajęć Podróże małe i duże, bliskie i dalekie 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest nabycie umiejętności wyszukiwania informacji, któe 
pozwolą zaplanować podróż, zwiedzić wirtualnie nieosiągalne dotąd 
miejsca. 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Serwis geolokalizacyjny 

 Wirtualny spacer 

 Przewodnik internetowy 

 Wirtualne muzeum 
Uczestnicy dowiedzą się, jak szukać w Internecie informacji 
dotyczących konkretnych adresów. Z jakich serwisów korzystać, aby 
efektywnie zaplanować każdą podróż. Jak sprawdzić ceny biletów  i 
rozkłady jazdy różnych środków transportu.  Uczestnicy dowiedzą 
się także, jak zwiedzać ciekawe miejsca bez wychodzenia z domu. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka, 
Prezentacja multimedialna 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, laptop, drukarka. Drukowane materiały dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji 
Planuje przejazdy i podróże 

Ramowy przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 
3. Pogadanka – miejsca o zwiedzeniu których zawsze 

marzyłem, ale nie było możliwości – rozmowa połączona z 
tworzeniem mapy miejsc do zwiedzenia 

4. Pokaz i opis aktywny – planujemy trasę naszej wycieczki – 
jak wybrać najkorzystniejszy środek transportu 



5. Ćwiczenia – znajdź godziny odjazdu i ceny biletów różnymi 
środkami transportu w te same miejsca (znajomość 
podstawowych serwisów informacyjnych dotyczących 
transportu osób np. pkp.com.pl, pks.zgora.pl, itp.) 

6. Ćwiczenia – ustalenie planu podróży i kluczowych punktów 
do zwiedzenia (odwiedzenie serwisów internetowych 
wybranych miejsc, celem zebrania informacji co warto tam 
zobaczyć) 

7. Pogadanka – czy rezygnować z podróży jeśli nie mamy 
możliwości wychodzenia z domu? 

8. Prezentacja – znane muzea, galerie sztuki, obiekty 
architektury dostępne w Internecie – wirtualny spacer po 
ciekawych miejscach 

9. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 
wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  
Dla osób zaawansowanych dodatkowo utworzenie prezentacji „Plan 
mojej podróży życia” 

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 
Zadanie domowe – znajdę zdjęcia z przeszłości, z moich podróży, z 
moimi najbliższymi i przyniosę na kolejne zajęcia kilka, które 
chciałbym pokazać pozostałym uczestnikom szkoleń 

Sposób ewaluacji zajęć Ewaluacja przez rozmowę – runda pytań na zakończenie zajęć 

 

Scenariusz zajęć nr 15 

Tytuł zajęć Kolekcjonerzy wspomnień 

Cel zajęć 
Celem zajęć jest nabycie umiejętności wykonywania zdjęć aparatem 
cyfrowym, tabletem, drukowania ich i skanowania. 

Tematyka zajęć 

Zapoznanie się z pojęciami i ich szczegółowe omówienie: 

 Zdjęcie cyfrowe 

 Aparat cyfrowy 

 Skaner 
Uczestnicy dowiedzą się, jak zrobić zdjęcie za pomocą tabletu, 
aparatu cyfrowego. Jak wydrukować zrobione zdjęcie. Jak 
zeskanować zdjęcia tradycyjne. Jak tworzyć proste albumy. 

Czas realizacji zajęć 2 godziny lekcyjne  

Forma realizacji zajęć Spotkanie uczestników z trenerem 

Metody dydaktyczne 
wykorzystane w czasie 
realizacji zajęć 

Metody oparte na asymilacji wiedzy (podające): Pogadanka 
Metody eksponujące (oglądowe): Pokaz i opis aktywny 
Metody oparte na działaniu praktycznym: Praca z instrukcją 
Metody programowe: Praca z użyciem programów komputerowych 

Narzędzia wykorzystane w 
czasie zajęć 

Tablet, aparat cyfrowy, skaner laptop. Drukowane materiały 
dydaktyczne. 

Lista kompetencji cyfrowych 
do nabycia których 
prowadzą dane zajęcia 

Tworzenie treści 
Obróbka zdjęć cyfrowych i tworzenie cyfrowych albumów 

Ramowy przebieg zajęć 
1. Powitanie uczestników przez trenera. 
2. Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji z 

poprzednich zajęć 



3. Pogadanka – jaką rolę odgrywają w naszym życiu 
wspomnienia? Jak je gromadzimy? Co robimy, aby o nich nie 
zapomnieć?  

4. Pokaz i opis aktywny – skanowanie zdjęcia 
5. Ćwiczenia – zeskanuj zdjęcia, które przyniosłeś na zajęcia 
6. Pogadanka – jak kolekcjonować chwile ujęte w cyfrowej 

fotografii? 
7. Ćwiczenia – wykonujemy zdjęcia aparatem cyfrowym i 

skanerem 
8. Pokaz i opis aktywny – co dalej ze zrobionym zdjęciem 
9. Ćwiczenia – tworzymy podstawowy album cyfrowy/profil na 

portalu społecznościowym gdzie będziemy umieszczać 
zdjęcia 

10. Ćwiczenia – drukujemy zdjęcie zrobione tabletem 
11. Podsumowanie zajęć – podziękowanie uczestnikom za 

wspólną naukę 

Określenie miejsca zajęć w 
programie rozwojowym 

Zajęcia podstawowe obowiązkowe  
Dla osób zaawansowanych dodatkowo tworzenie foto albumu 
online 

Określenie działań 
wzmacniających proces 
kształcenia pomiędzy 
zajęciami 

Zapoznanie się z materiałami dodatkowymi w formie szkoleń e-
learning dostępnych na platformie online 

Sposób ewaluacji zajęć 
Karty ewaluacji rozdane uczestnikom do wypełnienia na zakończenie 
zajęć 

 


