
Mobilni czyli Aktywni
ćwiczenia suplement

287



Mobilni czyli aktywni - ćwiczenia (suplement)

W ramach projektu „Mobilni czyli aktywni” proponujemy trenerom/nauczycielom osób 
dorosłych komplet scenariuszy, które zawierają proponowany zestaw ćwiczeń, zadań 
dydaktycznych, poleceń, których realizacja podczas zajęć w istotny sposób wypełnia 
zasadniczy cel programu, jakim jest praktyczna nauka wykorzystania urządzeń mobilnych 
przez osoby dorosłe w codziennym życiu i rozwoju zawodowym. Kreatywność jako zdolność 
do samodzielnego i sprawnego radzenia sobie z wyzwaniami w pracy i w życiu jest w cenie, 
a co więcej, bywa wymagana także w pracy.
W rozdziale 2 omówiliśmy metodykę pracy z osobami dorosłymi. Wśród zaproponowanych 
w ramach programu różnorodnych metod dydaktycznych, zachęcaliśmy do tego, by 
nauczyciel/trener indywidualizował pracę w zależności od cech danej grupy i potrzeb jej 
uczestników. Dlatego zanim zdecydujemy, jakie z zaproponowanych metod wykorzystamy, 
trzeba sobie postawić pytanie, które są dobre i skuteczne w kontekście danej grupy. 
Warto również zastosować odpowiednie ćwiczenia wybrane spośród podanych, bądź 
zmodyfikować je w ramach zinduwidualizowanego podejścia do uczestników szkolenia.
Większość ćwiczeń budowaliśmy w oparciu o możliwie obiektywny skutek dydaktyczny, 
biorąc pod uwagę cel i tematykę szkolenia, wielkość grupy, okoliczności i sens 
zaproponowanej tematyki w odniesieniu do zainteresowań członków grupy, zawsze jednak 
to trener powinien zmodyfikować ćwiczenia, uwzględniając warunki organizacyjne np. 
wielkość sali, wyposażenie techniczne itp. Nie bez znaczenia jest także czas przeznaczony na 
realizację konkretnego scenariusza, a co za tym idzie możliwość realizacji wszystkich albo 
tylko wybranych ćwiczeń. Podstawowy „grzech” dydaktyczny szkoleniowców/nauczycieli 
to sztywna realizacja scenariusza zajęć, z przekonaniem, że należy wykonać wszystkie 
ćwiczenia z zestawu podanych, kosztem pozostałych elementów zajęć, jak dobre utrwalenie, 
czas na wytłumaczenie, przećwiczenie konkretnej umiejętności itp.
Celem projektu Mobilni czyli aktywni jest wsparcie szkoleniowców pracujących na co 
dzień z dorosłymi, a zatem to oni są samodzielnymi organizatorami odpowiedzialnymi za 
proces dydaktyczny powierzonej im grupy. Dlatego scenariusze i zaproponowane ćwiczenia 
wymagają, by szkoleniowiec postawił sobie następujące pytania:

 z Po co uczę? - cele, potrzeby i oczekiwania trenera;
 z Kogo uczę? - dobór, poziom, potrzeby, oczekiwania uczestników;
 z Czego uczę? - treści, tematyka;
 z W jaki sposób uczę? - metody i środki dydaktyczne;
 z Jak zrealizuję zajęcia? - organizacja procesu dydaktycznego.

Metody podające służą głównie zaprezentowaniu, poszerzeniu lub modyfikacji wiedzy, 
wzbogacenia jej o nowe informacje, ale też utrwaleniu własnej wiedzy i wymianie poglądów. 
Dlatego z punktu widzenia praktyki dydaktycznej edukacji osób dorosłych szczególnie 
cenne są metody aktywizujące, które mają głównie na celu wykształcenie różnego typu 
umiejętności. Dlatego na etapie przetwarzania i stosowania wiedzy tak istotna jest rola 
różnorodnych ćwiczeń. Ćwiczenia można wykonywać indywidualnie i w grupie. Gry, 
symulacje, inscenizacje, metody projektowe wykonywane w grupie pozwalają wykształcić 
i doskonalą tak cenioną przez pracodawców umiejętność współpracy.

288



Czas

Metody podające, jak na przykład wykład, prezentacja można modelować pod kątem czasu, 
skrócić bądź wydłużyć. Jednak ćwiczeń nie można skrócić, trudno także przyśpieszyć ich 
realizację. To co można i co należy w zakresie gospodarowania czasem zajęć, to zrezygnować 
z niektórych ćwiczeń lub zrealizować dodatkowe zadanie w przypadku, gdy mamy więcej 
czasu. Tak więc prowadzący musi dysponować ćwiczeniami „rezerwowymi”, a także 
przed przystąpieniem do zajęć powinien mieć świadomość, które ćwiczenia są niezbędne, 
a z których można zrezygnować.

Wielkość grupy

Wielkość grupy również determinuje dobór metod pracy i ćwiczeń. Wykład czy prezentacja 
może być skierowana do dowolnej liczby osób. Metody aktywizujące i realizacja ćwiczeń 
wymaga minimalnej grupy około 6-10 osób, optymalna wielkość grupy to około 12-16 osób, 
maksymalna 24 osoby. Idealny podział na grupy zakłada grupy liczące do 4 osób.

Doświadczenie trenera

Nie do przecenienia jest wiedza, umiejętności oraz doświadczenie szkoleniowca, który 
sprawnie i na bieżąco modeluje tok szkolenia. Nie można stosować mechanicznie różnych 
metod dydaktycznych, ćwiczeń i poleceń. Skuteczność zajęć zależy od oceny potrzeb grupy 
i umiejętności organizacyjnych trenera. 
 Wziąwszy pod uwagę przedstawione powyżej aspekty, które należy uwzględnić 
dokonując wyboru ćwiczeń, poniżej prezentujemy zestaw zaproponowanych 
w scenariuszach ćwiczeń, uwzględniając w tej części możliwość ich modyfikacji, 
rozszerzenia itp.
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Jan Mobilny i jego smartfon 

 z Zadanie (ok. 5 minut) - poproś użytkowników, żeby ustawili w swoich telefonach 
minutnik na 3 minut, a następnie o znalezienie w swoim telefonie aplikacji 
umożliwiającej uruchomienie latarki i o jej włączenie; dźwięk minutnika przy 
jednoczesnym świeceniu latarki powinien urozmaicić ćwiczenie; to okazja, 
by uczestnicy nauczyli się również jak realizować na smartfonie kilka zadań 
jednocześnie; upewnij się, że wszyscy sobie poradzili; omów efekty ćwiczenia 
kładąc nacisk na łatwość wykorzystania tych aplikacji;

Uwagi dla trenera:

 z Ćwiczenie można obudować dowolnym kontekstem sytuacyjnym, np. Wyobraź 
sobie, że znajdujesz się w lesie/w domu, gdy wieczorem nastąpiła awaria prądu, 
musisz włączyć latarkę, a jednocześnie dzwonisz pod numer alarmowy. Tego 
typu konteksty sytuacyjne mogą wprowadzić element zabawy, co wzmaga 
zainteresowanie uczestników wykonywaniem zadań.

 z Ćwiczenie symulacyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by zaplanowali 
przy pomocy Google Maps najszybszą trasę od Dworca Głównego pod Smoka 
Wawelskiego; uczestnicy powinni wziąć pod uwagę dostępne w aplikacji środki 
transportu; upewnij się, że wszyscy wykonali ćwiczenie; omów wyniki.

Uwagi dla trenera:

 z W ramach ćwiczenia proponujemy konkurs wyszukiwanie tras na czas - 
jeżeli oceniasz, że grupa jest sprawna w wyszukiwaniu na mapach, to możesz 
zaproponować uczestnikom prosty konkurs. Kto pierwszy uzyska prawidłową 
odpowiedź uzyskuje punkt.

 ▶ ile kilometrów ma najszybsza trasa przejazdu samochodem z adresu Nysa, 
ul. Sudecka 10  do do Galerii Karolina w Opolu (odpowiedź 52,6 km)

 ▶ ile kilometrów ma trasa przejazdu samochodem (z pominięciem 
autostrad) z adresu Łódź, Dworzec Fabryczny do Radomsko, Urząd 
Miasta, ul. Tysiąclecia 5 (odpowiedź - 97 km)

 ▶ ile minut zajmuje przejście piesze we Wrocławiu od Panoramy 
Racławickiej do Hydropolis (odpowiedź - 18 minut)

 ▶ ile kilometrów ma najszybsza trasa samochodowa z Poznania do 
Barcelony (2105 km)

 ▶ jak nazywa się restauracja w Białymstoku obok Opery (Restauracja 
Forma)
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 ▶ Sprawdzaj prawidłowość podanych odpowiedzi na bieżąco, kiedy 
przeprowadzasz szkolenie. Wyniki wyszukiwania mogą się różnić 
w zależności od warunków na drogach. 

 z Ćwiczenie symulacyjne (10 minut) – poproś uczestników, by przygotowali wersję 
roboczą maila z zapytaniem o możliwość wykonania i koszt bukietu na ślub, na 
najbliższą sobotę. Uczestnicy powinni sami znaleźć w sieci najbliższą kwiaciarnię. 
Zasugeruj, by w mailu zamieścili zdjęcie ilustrujące, o jaki bukiet im mniej więcej 
chodzi. Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z zadaniem i przygotowany mail 
ma wszystkie konieczne elementy. Omów ćwiczenie.

Uwagi dla trenera:

 z Przy okazji ćwiczenia warto przypomnieć zasady pisania maili, etykiety 
językowej w zakresie poczty elektronicznej, skrótów, które można zastosować. 

 z Do zadań symulacyjnych możesz przygotować kilka wersji – różne opcje 
tras w Google Maps i różne zapytania przy Gmailu. Przy pracy z mapami 
weź pod uwagę komunikację między miastami oraz różne środki transportu. 
Urozmaicaj zadanie koniecznością odwiedzenia jakiegoś punktu na trasie 
(choćby stacji benzynowej czy McDonalda). W Gmailu wykorzystaj też 
zapytania do lokalnych urzędników, parafii, sklepów czy usługodawców. 
Pamiętaj, by wykorzystać różne funkcje poczty – załączniki, grafiki, opcje 
wielu adresatów, edycji tekstu wewnątrz maila. Możesz podzielić grupę 
stosując odliczanie albo jakiekolwiek inne kryterium, by rozszerzyć eksplorację 
aplikacji.

 z Taka organizacja procesu ćwiczeń wpisuje się w umiejętne gospodarowanie 
czasem podczas zajęć, urozmaicanie zadań, osadzanie poleceń w odniesieniu 
do konkretnych sytuacji życiowych wzmaga zaangażowanie uczestników 
i wspiera trenera w procesie organizacji zajęć.
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Jan Mobilny wyszukuje informacje  

 z Ćwiczenie symulacyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by znaleźli 
w sieci informację na temat właściwości zielonej herbaty i zasad jej parzenia; 
poleć sprawdzenie źródeł oznaczonych jako reklama i wyników nieodpłatnych. 
Upewnij się, że wszyscy wykonali zadanie. 

 z dyskusja (5 minut): porozmawiaj z uczestnikami o wynikach, które znaleźli; niech 
sprawdzą czy dotarli do tych samych czy raczej różnych źródeł; jakie dostrzegli 
różnice pomiędzy rekordami reklamowymi i niepłatnymi. 

Uwagi dla trenera:

 z Ćwiczenie doskonali umiejętność researchingu, wyszukiwania, gromadzenia 
i przetwarzania pożądanych informacji pod konkretne potrzeby np. 
pracodawcy. To ćwiczenie powinno być przez uczestników szkolenia 
realizowane indywidualnie, tak by każdy z uczestników przećwiczył zakładane 
umiejętności. By wzmocnić zaangażowanie uczestników i wprowadzić 
ewentualny element rywalizacji, można zorganizować konkurs - wyszukiwanie 
informacji na czas. 

 z Ćwiczenie symulacyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by znaleźli 
informację na temat najbliższego serwisu rowerowego; niech sprawdzą, jakie 
ma oceny, w jakich godzinach jest otwarty i jakie są tam ceny usług; poproś by 
sprawdzili jak dotrzeć do tego serwisu z miejsca szkolenia; zabroń korzystania 
z linków reklamowych; upewnij się, że wszyscy wykonali ćwiczenie.

 z dyskusja (ok. 5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o ich pracy; zapytaj, która 
część sprawiła im największą trudność, a co było proste. 

Uwagi dla trenera:

 z Jeżeli czas przeznaczony na ćwiczenia na to pozwala, warto zorganizować 
podzielić uczestników szkolenia na grupy 2-4 osób i zróżnicowane poleceń 
dla grup pod kątem ewentualnych zainteresowań. Jedni wykonują ćwiczenie 
symulacyjne jak wyżej, inne grupy wyszukują np. najbliższy salon kosmetyczny, 
fryzjera, który posiada możliwość elektronicznej rezerwacji terminu itp.

 z Ćwiczenie symulacyjne (10 minut) – poproś uczestników, by znaleźli 
w wyszukiwarce dekoracje kwiatowe na wielkanocny stół; niech znajdą inspiracje 
oraz poradnik, w jaki sposób samodzielnie wykonać dekorację; upewnij się, że 
wszyscy wykonali zadanie. 

 z dyskusja (5 minut) – zapytaj uczestników jak radzą sobie wynikami graficznymi; 
czy to, co znaleźli uważają za wykonalne. 
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Uwagi dla trenera:

 z Ćwiczenie można poprzedzić działaniem trenera, który ma za zadanie 
wyszukać dekorację bożonarodzeniowe - szkoleniowiec na bieżąco pokazuje 
swój tok myślenia, wpisując w wyszukiwarkę konkretne frazy i poruszając 
się po wyszukanych poradnikach. Tego typu działanie ma sens, gdy grupa 
ma stosunkowo niski poziom umiejętności pracy z przeglądarką internetową 
i słabą umiejętność wyszukiwania pożądanych informacji w sieci.

 z Ćwiczenie symulacyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by znaleźli 
w mediach internetowych ostatnie wiadomości dotyczące prezydenta Nowego 
Sącza; upewnij się, że wszyscy wykonali ćwiczenie.

Uwagi dla trenera:

 z Do zadań symulacyjnych możesz przygotować kilka wersji. W przypadku 
podstawowego wyszukiwania dotyczącego komercyjnych i niekomercyjnych 
wyników możesz wykorzystać różne produkty spożywcze, np. kawę, czekoladę, 
chleb czy szynkę. Serwis rowerowy z kolejnego zadania możesz zastąpić 
dowolnymi punktami usługowymi, takimi jak np. wulkanizacja, szewc czy 
weterynarz. W zadaniu dotyczącym DIY możesz wykorzystać kompozycję 
kwiatową na inne okazje albo zaproponować wyszukiwanie innych rzeczy, 
które można wykonać samodzielnie, np. szkatułkę na biżuterię, torbę na zakupy 
czy ramkę na zdjęcia. Przy wyszukiwaniu wiadomość podobnie, możesz 
tylko zmieniać miasta albo znaleźć inne kategorie, np. wypadki drogowe 
w Małopolsce czy informacje z parlamentu. Podziel uczestników na podgrupy.
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Jan Mobilny w urzędzie - co to jest profil zaufany

 z Ćwiczenie symulacyjne (10 minut) – poproś uczestników o ułożenie 
bezpiecznego, mocnego hasła przy pomocy jednej z zaprezentowanych technik; 
upewnij się, że wszyscy wykonali zadanie; omówcie razem siłę kilku haseł np.:   
1234 
WujTom1964 
G00l@SzfenG&erSK& 
QwErTy\

 z Jako dodatkowe ćwiczenie proponujemy wykonanie przez uczestników zadania 
w programie Learning apps (Hasła mocne i słabe):  
https://learningapps.org/display?v=ps95a11ak19

 z Ćwiczenie problemowe (10 minut) – poproś uczestników o założenie profili 
zaufanych za pomocą wybranego sposobu.

Uwagi dla trenera:

 z To ćwiczenie powinno być przez uczestników szkolenia realizowane 
indywidualnie, tak by każdy z nich mógł założyć swój profil zaufany. 
Najprostszą metodą jest założenie Profilu Zaufanego za pośrednictwem banku. 
Jeśli uczestnicy nie posiadają internetowych kont bankowych zaproponuj 
metodę tradycyjną.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut). Poproś użytkowników, by na portalu https://
pz.gov.pl/pz/ znaleźli następujące informacje:

1. jak długo ważny jest profil zaufany; 
2. czy można potwierdzić Profil Zaufany w każdym punkcie, czy tylko 

w miejscu zamieszkania lub zameldowania; 
3. jaki jest adres punktu potwierdzającego Profil Zaufany najbliżej twojego 

miejsca zamieszkania. 
 Sprawdź czy wszyscy wykonali zadanie. Omów ćwiczenie z grupą.
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Jan Mobilny szuka pracy

 z Ćwiczenie analityczno-eksploracyjne (ok. 15 minut) – poproś uczestników, 
by zainstalowali na swoich smartfonach aplikację pracuj.pl i zapoznali się z jej 
funkcjami; poproś ich o wyszukanie oferty pracy dla inżyniera, który szuka pracy 
w odległości do 35 km od Olsztyna; upewnij się, że wszyscy poprawnie wykonali 
zadanie;

 z Ćwiczenie problemowe (ok. 25 minut) – poproś uczestników o przygotowanie 
własnych profili zawodowych na pracuj.pl; niech zrobią to w oparciu o swoje CV; 
sprawdź czy wszyscy wykonali zadanie; omów jego wyniki, zapytaj uczestników 
co było największym wyzwaniem;

 z Ćwiczenie symulacyjne (ok. 25 minut) – poproś uczestników, by wyszukali jedno 
ogłoszenie o pracę, które im odpowiada i przygotowali krótki list do pracodawcy, 
gdzie przedstawią swoje mocne strony; sprawdź czy wszyscy wykonali zadanie, 
omów jego wyniki, zapytaj uczestników co było największym wyzwaniem.

Uwagi dla trenera:

 z Należy być przygotowanym, że część uczestników szkolenia nie będzie 
miała możliwości odniesienia się do własnych doświadczeń, nie będzie 
na przykład posiadała opracowanego CV. Dlatego warto przygotować do 
zadania problemowego i symulacyjnego propozycję dla osób, które będą 
nieprzygotowane lub nie będą chciały wykorzystać własnego doświadczenia. 
Może to być przykładowe CV fryzjerki Trzebini, która pracuje w zawodzie 
od 2004 roku i zmieniła dotąd pracę trzykrotnie lub hydraulika z Wadowic 
pracującego w zawodzie od 1998 roku, który zmienił pracę dwa razy.
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Jan Mobilny dba o zdrowie 

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś uczestników o znalezienie 
w aplikacji ZnanyLekarz kardiologa przyjmującego w Nowym Sączu, który ma 
co najmniej kilka pozytywnych opinii. Zasugeruj, by grupa zweryfikowała opinię 
o znalezionym lekarzu w innych miejscach w sieci. Upewnij się, że wszyscy 
poradzili sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś uczestników o wyszukanie 
w aplikacji Leki Pharmindex leku Acard 0,075g, 60 tabletek, a następnie 
o znalezienie przez aplikację lub stronę KtoMaLek najbliższej dla ich miejsca 
zamieszkania apteki, w której można go kupić. Poproś również o poszukanie 
opinii eksperta i pacjentów na temat tego leku. Upewnij się, że wszyscy wykonali 
zadanie. Omów wyniki z grupą.

Uwagi dla trenera:

 z Zadania eksploracyjne zakładają konieczność zbadania, rozpoznania, 
wyszukania stosownych informacji, wpisują się więc w cel dydaktyczny 
programu „Mobilni czyli aktywni” w obszarze budowania kompetencji 
świadomego wykorzystania z urządzeń mobilnych w zakresie szybkiego 
dotarcia do informacji, czyli prostego researchu

 z Do zadań eksploracyjnych możesz przygotować kilka wersji – różne 
opcje wyszukiwania specjalisty i różne leki. Wskaż lekarzy o popularnych 
specjalizacjach (np. internista) i bardziej niszowych (foniatra), z małych 
miasteczek i z metropolii. W zadaniu z lekami użyj zarówno suplementów 
diety (np. preparaty witaminowe), jak i pospolitych, ogólnodostępnych leków 
(np. przeciwbólowych), jak i leków wydawanych wyłącznie na receptę (np. 
insuliny). Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo jakiekolwiek inne 
kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji.

296



Mobilne hobby, czyli ze smartfonem w domu i w ogrodzie

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś użytkowników o znalezienie 
aranżacji z beżową, rozkładaną kanapą oraz najtańszą ofertę tego typu mebla jaką 
proponuje aplikacja. Zasugeruj sprawdzenie porównanie ceny znalezionej kanapy 
z wynikami w wyszukiwarce Google. Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie 
z wykonaniem zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś użytkowników o znalezienie 
artykułu na temat malowania płytek. Zasugeruj, by zweryfikowali uzyskane 
przez aplikację informacje posługując się wyszukiwarką Google. Upewnij się, 
że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki ćwiczenia 
z uczestnikami.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (5 minut) – poproś użytkowników o znalezienie 
informacji, gdzie w Polsce odnotowano występowanie dziewięćsiła pospolitego. 
Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki 
ćwiczenia z uczestnikami.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś użytkowników o sfotografowanie 
rośliny i znalezienie przy pomocy zdjęcia informacji na jej temat w aplikacji. 
Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki 
ćwiczenia z uczestnikami.

Uwagi dla trenera:

 z Do zadań eksploracyjnych możesz przygotować kilka wersji – różne opcje 
wyszukiwania i różne rośliny do sfotografowania, by wzbudzić w uczestnikach 
ciekawość. Przy takim samym zadaniu dla wszystkich istnieje ryzyko, że 
grupa się znudzi i po tym jak pierwsze osoby wykonają zadanie, pozostali nie 
podejmą próby. Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo jakiekolwiek 
inne kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji.
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Jan mobilny kręci filmy 

Uwagi dla trenera:

 z Smartfony stanowią znakomite narzędzie rejestracji zdjęciowej i filmowej 
zarówno wydarzeń o charakterze osobistym jak i zawodowym. Warto 
w ramach ćwiczeń uświadomić uczestnikom szkolenia, że telefon można 
wykorzystać do szybkiej rejestracji wydarzeń, ale także promowania w sieci 
np. filmów prezentujących nasze działania jako pracowników bądź osób 
prowadzących działalność gospodarczą. Można pokazać filmy fryzjerów, 
kosmetyczek, mechaników samochodowych itp. umieszczających własne 
porady, filmowe tutoriale, promując w ten sposób siebie jako specjalistę 
w danej dziedzinie. Wśród ćwiczeń znajdziemy również zadanie dotyczące 
obsługi telefonu od strony technicznej, przygotowanie do nagrywania filmów 
i czyszczenie karty SD.

 z ćwiczenie eksploracyjne (5 minut) - poproś uczestników, by wykonali następujące 
czynności:

1. wyszukali na swoim smartfonie folder „Pobrane”;
2. sprawdzili zawartość  i usunęli zbędne pliki;
3. wyszukali w „Galerii” - miejsce przechowywania zdjęć;
4. sprawdzili zawartość i usunęli zbędne pliki - zdjęcia lub filmy.

Treści przydatne dla trenera:

 z Niezależnie od tego, czy smartfon posiada 8 czy 128 GB wbudowanej pamięci 
na dane, kończące się miejsce da się we znaki w najmniej oczekiwanym 
momencie – podczas robienia zdjęć na wakacjach czy przy próbie instalacji 
kolejnej, ważnej w danym momencie aplikacji. 

 z Zdjęcia i filmy, które wykonujemy naszym smartfonem  zapisują się na 
wewnętrznej karcie (pamięci). Robiąc duże ilości zdjęć i filmów, nasza karta 
szybko się zapełni. Co wtedy? Po pierwsze należy systematycznie „robić 
porządki” na karcie usuwając zbędne pliki i nieużywane aplikacje. Często to 
właśnie media - zdjęcia i filmy - zajmują dużo miejsca na karcie. Po drugie 
warto przegrywać nasze zasoby na inne nośniki - komputer, dysk zewnętrzny, 
pendrive.

 z ćwiczenie symulacyjne (10 minut) - poproś uczestników, by w aplikacji Magisto 
stworzyli swój pierwszy film, wykorzystując do tego tylko zdjęcia. Uczestnicy 
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mogą wykonać kilka zdjęć w czasie zajęć i z nich stworzyć swój film. Omów 
ćwiczenie.

 z ćwiczenie symulacyjne (15 minut) - poproś uczestników, by w aplikacji InShot 
wykonali  obróbkę zdjęcia. Ćwiczenie polega na: wybraniu zdjęcia z galerii, 
ustawieniu tła, dodaniu naklejki, wprowadzeniu tekstu, wybraniu formatu ramki, 
zapisaniu zdjęcia, a następnie udostępnieniu/przesłaniu na adres prowadzącego. 
Omów ćwiczenie, zapytaj uczestników co było największym wyzwaniem.
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Jan Mobilny się uczy

 z Ćwiczenie eksploracyjne (ok. 10 minut) - poproś użytkowników, żeby rozpoczęli 
uczenie się języka w wybranej aplikacji; niech sprawdzą, co mogą otrzymać od 
aplikacji za wykonanie partii zadań.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (ok. 10 minut) – poproś uczestników, by wybrali po 
jednym materiale z omówionych kanałów i przejrzeli je; podpowiedz jak działa 
przyspieszanie i opóźnianie emisji filmów; omów wyniki.

 z Dyskusja (ok. 5 minut) – porozmawiaj z uczestnikami o materiałach, które 
zobaczyli; zapytaj o odczucia i opinie na temat takiej formy uczenia się. 

 z Ćwiczenie symulacyjne (5 minut) – poproś uczestników, by znaleźli na YouTubie 
prosty i klarowny film o montowaniu rolet okiennych. Upewnij się, że wszyscy 
poradzili sobie z zadaniem. Omów ćwiczenie. 

 z Ćwiczenie symulacyjne (5 minut) – poproś uczestników, by znaleźli na YouTubie 
film poradnikowy, z którego dowiedzą się jak sprytnie obrać i efektownie podać 
mango; film nie może mieć więcej niż 4 minuty. Omów ćwiczenie.  

Uwagi dla trenera:

 z Do zadań symulacyjnych możesz przygotować kilka wersji – dla zadania 
z naprawami i pracami domowymi możesz wykorzystać różnego rodzaju 
awaryjne sytuacje, typu: odklejona listwa podłogowa czy zbita płytka, ale też 
wyzwanie związane z dekorowaniem i urządzaniem domu, np. samodzielne 
zdobienie poduszek albo szycie zasłon.  W zadaniu kulinarnym możesz 
wykorzystać inne owoce, nastręczające trudności jak np. arbuz czy ananas albo 
skupić się na innym obszarze, np. na wykonaniu prostych przekąsek dla dzieci 
lub na przyjęcie. Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo jakiekolwiek 
inne kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji. Mnogość zadań pozwala na 
wybranie spośród podanych tylko kilku lub wykorzystanie wszystkich, zależnie 
od czasu i tempa pracy uczestników szkolenia.
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Jan Mobilny w podróży 

 z Ćwiczenie symulacyjne (20 minut) – poproś uczestników o zaplanowanie 3 
godzinnej wycieczki w Ojcowskim Parku Narodowym. Plan trasy powinien 
zawierać zwiedzanie zamku w Pieskowej Skale i oglądanie Maczugi Herkulesa. 
Zachęć do odwiedzenia strony zamku, by zdobyć tam informacje o czasie 
zwiedzania i ekspozycji. Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem 
zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami.

 z Dodatkowo proponujemy po ćwiczeniach prosty quiz dla uczestników np.
Przy pomocy aplikacji Mapa Turystyczna można planować wycieczki w:
Krakowie
Wrocławiu
Katowicach
Świnoujściu

Mapa Turystyczna obejmuje również częściowo szlaki położone: 
w Czechach
na Słowacji
w Niemczech
na Ukrainie

W aplikacji Mapa Turystyczna można planować przebieg wycieczki:
tylko na szlakach turystycznych
tylko na drogach publicznych
na drogach i na szlakach
tylko na szlakach w górach

 z  Ćwiczenie symulacyjne (5 minut) – poproś uczestników by zaplanowali trasę dla 
osoby poruszającej się na wózku z Dworca Centralnego do Stadionu Narodowego 
(chodzi o obiekt, a nie przystanek), dziś o godz. 18.00.  
Warunki: unikanie przesiadek, opcja wygodna. Uwaga - uczestnicy powinni 
zwrócić uwagę na pojazdy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
ruchową. Upewnij się, że wszyscy wykonali zadanie. Omów wyniki z grupą.

Uwagi dla trenera:

 z Do zadań symulacyjnych możesz przygotować kilka wersji. Przy Mapie 
Turystycznej weź pod uwagę wycieczki krótkie (ok. godzinne) i długie 
(całodniowe), włącz zwiedzanie obiektów na trasie, rozważ wycieczki, które 
zaczynają się i kończą w tym samym punkcie oraz takie, gdzie te punkty 
się różnią. Zachęć uczestników do sprawdzenia jak mogą się dostać do 
punktu startu podróży i jak wydostać z punktu zakończenia wycieczki 
komunikacją publiczną. Zasugeruj poszukiwanie informacji o obiektach na 
trasie poza aplikacją. W aplikacji Jakdojade weź pod uwagę różne miasta 
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i różne środki transportu, trasy, które prowadzą od przystanku do przystanku 
lub od adresu do adresu, pomyśl o podróżnych z różnymi potrzebami 
(np. o osobach starszych, rodziców z wózkami dziecięcymi, osobach 
z niepełnosprawnościami). Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo 
jakiekolwiek inne kryterium, by rozszerzyć eksplorację aplikacji.

302



Jan Mobilny na zakupach

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś uczestników o znalezienie 
w aplikacji E-obuwie damskich czerwonych szpilek w rozmiarze 37 w cenie 
nie wyższej niż 200 zł. Zasugeruj sprawdzenie znalezionego modelu butów 
w porównywarce Ceneo. Upewnij się, że wszyscy poradzili sobie z wykonaniem 
zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami.

 z Ćwiczenie eksploracyjne (10 minut) – poproś uczestników o znalezienie 
w aplikacji używanego dziecięcego łóżeczka od sprzedawcy prywatnego 
i o zapoznanie się z jego ocenami w serwisie. Zasugeruj poszukanie podobnego 
produktu w serwisie ogłoszeniowym, np. OLX. Upewnij się, że wszyscy poradzili 
sobie z wykonaniem zadania. Omów wyniki ćwiczenia z uczestnikami. 
 
Jako uzupełnienie proponujemy także wykonanie ćwiczenia w programie 
Learning apps (memo zabawa - dopasowanie nazwy sklepu internetowego do 
jego asortymentu): https://learningapps.org/display?v=ps4rrenak19

Uwagi dla trenera:

 z Do zadań eksploracyjnych możesz przygotować kilka wersji – różne opcje 
wyszukiwania obuwia i różne rzeczy na Allegro (np. produkty nowe i używane; 
z różnym czasem dostawy; od osób prywatnych i firm; fabryczne i hand made). 
Możesz podzielić grupę stosując odliczanie albo jakiekolwiek inne kryterium, 
by rozszerzyć eksplorację aplikacji. Zadania eksploracyjne można zorganizować 
dzieląc uczestników szkolenia na pary, które wzajemnie przygotowują dla siebie 
konkretne wyzwania np. Znajdź sandały damskie nowe marki Venezia nr 38 od 
osoby prywatnej. Tego typu wyzwania można mnożyć, bądź skrócić do kilku co 
pozwala na swobodne gospodarowanie czasem zajęć.
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Zakończenie

„Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe” pisał Johann Wolfgang von 
Goethe. Mamy nadzieję, że zaproponowane ćwiczenia stanowią skuteczną 
formę wsparcia trenera/szkoleniowca w pracy z uczącymi się dorosłymi, bo 
pozwalają ciekawie i mądrze przeprowadzić osoby szkolone przez meandry pracy 
z urządzeniem mobilnym. 

Życzymy zatem kreatywnej przygody z telefonem w ręku!
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Testy
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Pretest: Jan Mobilny i jego smartfon

7. Czy wiesz jak działa system operacyjny?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy wiesz jakie domowe urządzenia może zastąpić smartfon? 
 ☐ Tak
 ☐ Nie 

9. Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedziałaś/eś „tak”, to wymień te urządzenia: 

10. Czy wiesz co to jest Android?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny i jego smartfon

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo  

2. Czy wiesz jakie domowe urządzenia możesz zastąpić smartfonem?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

3. Wymień 3 podstawowe aplikacje, które masz na swoim smartfonie:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Najpopularniejszy system operacyjny to: 
 ☐ Android
 ☐ Windows
 ☐ iOS
 ☐ OSA 

5. W Google Maps NIE MA następującej opcji podróżowania przy planowaniu trasy: 
 ☐ Samochodem 
 ☐ Hulajnogą elektryczną
 ☐ Rowerem 
 ☐ Pieszo
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Pretest – Jan Mobilny wyszukuje informacje

7. Czy wiesz jak skorzystać z wyszukiwarki internetowej w telefonie?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy potrafisz znaleźć zdjęcia w Internecie? 
 ☐ Tak
 ☐ Nie 

9. Czy rozumiesz jak działa wyszukiwarka w Internecie?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny wyszukuje informacje

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo  

2. Najpopularniejsza wyszukiwarka to: 
 ☐ Yandex
 ☐ Google
 ☐ Yahoo
 ☐ Duck Duck Go 

3. Aby znaleźć poszukiwane hasło w mediach internetowych  
musisz zawęzić wyszukiwanie do:

 ☐ Grafik
 ☐ Filmów 
 ☐ Wiadomości 
 ☐ Zakupów  

4. Wyniki podstawowego, najbardziej ogólnego wyszukiwania układają się według: 
 ☐ Daty zamieszczenia informacji 
 ☐ Największej popularności wśród użytkowników 
 ☐ Daty utworzenia strony, na której jest informacja 
 ☐ Rekomendacji ekspertów Google  

5. Materiały oznaczone DIY, to takie dzięki którym: 
 ☐ Dowiesz się jak coś samodzielnie wykonać 
 ☐ Poznasz ofertę najbliższych sklepów (Twoje miejsce wskaże geolokalizacja) 
 ☐ Obejrzysz za darmo najnowsze filmy i seriale  
 ☐ Poznasz ogłoszenia sprzedaży i wymiany w swoim mieście 
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Pretest – Jan Mobilny w urzędzie - co to jest profil zaufany

7. Czy wiesz czym jest profil zaufany?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy wiesz jak stworzyć mocne hasło?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

9. Czy wiesz jakie sprawy możesz załatwić z pomocą profilu zaufanego?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny w urzędzie - co to jest profil zaufany

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo  

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć smartfona do stworzenia profilu zaufanego?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

3. Zaznacz do czego można użyć profilu zaufanego:
 ☐ Wzięcia kredytu w banku
 ☐ Rozliczenia podatku
 ☐ Kupienia kuchenki na raty
 ☐ Odebrania przesyłki na poczcie  

4. Hasło michalina12.12 jest:
 ☐ Mocne
 ☐ Słabe  

5. Ułóż mocne hasło z wykorzystaniem tytułu ulubionego serialu: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Pretest – Jan Mobilny szuka pracy

7. Czy wiesz jak użyć swojego smartfona do poszukiwania pracy?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy używasz swojego smartfona do szukania pracy i kontaktów z pracodawcami?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

9. Czy znasz jakieś aplikacje mobilne pomocne w poszukiwaniu pracy?
 ☐ Tak
 ☐ Nie 

10. Jeśli zaznaczyłaś/eś „tak” podaj jakie: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny szuka pracy

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo  

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć swojego smartfona do poszukiwania pracy 
i potencjalnych kontaktów z pracodawcą?

 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

3. Wymień jedną aplikację służącą do poszukiwania pracy:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Czy potrafisz wyszukać we wskazanej aplikacji oferty w pobliżu twojego miejsca 
zamieszkania?

 ☐ Tak
 ☐ Nie 

5. Wymień dwa sposoby, które możesz wykorzystać do kontaktu z pracodawcą dzięki 
aplikacji mobilnej: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Pretest – Jan Mobilny dba o zdrowie 

7. Czy wiesz jak wykorzystać smartfona do znalezienia lekarza specjalisty?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy znasz jakieś aplikacje mobilne związane ze zdrowiem? 
 ☐ Tak
 ☐ Nie 

9. Jeśli odpowiedziałaś/eś na poprzednie pytanie „tak”, wymień te aplikacje: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. Czy wiesz jak przy pomocy aplikacji mobilnej sprawdzić  
gdzie można kupić wybrany lek?

 ☐ Tak 
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny dba o zdrowie

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo 

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć smartfona do znalezienia potrzebnego lekarza 
specjalisty?

 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

3. Jakiej aplikacji byś do tego użył/a?
 ☐ ER.pl
 ☐ Znany Lekarz
 ☐ KtoMaLek
 ☐ Google Maps 

4. Dopasowywanie się wyglądu strony do urządzenia, na którym jest wyświetlana 
nazywamy: 

 ☐ Interaktywnością
 ☐ Responsywnością 
 ☐ Kooperacją
 ☐ Wizualizacją  

5. Aplikacja KtoMaLek służy do: 
 ☐ Składania zamówień przez apteki w hurtowniach
 ☐ Wymiany leków pomiędzy pacjentami 
 ☐ Sprawdzania zasobów aptek
 ☐ Kupowania leków przez Internet 

315



7. Czy wiesz jak użyć smartfona w realizacji swojego hobby?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy używasz smartfona w realizacji swojego hobby?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

9. Jeśli w pyt. 8 zaznaczyłeś „tak” opisz krótko jak: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

10. Czy znasz jakieś aplikacje mobilne związane z hobby?
 ☐ Tak
 ☐ Nie 

11. Jeśli zaznaczyłaś/eś „tak” podaj jakie: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 

Pretest – Mobilne hobby
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Posttest – Mobilne hobby

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo 

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć smartfona w realizacji swojego hobby?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

3. Wymień jedną aplikację służącą do aranżacji wnętrz:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Czy potrafisz wykorzystać wskazaną aplikację do zaprojektowania nowego wystroju 
kuchni?

 ☐ Tak
 ☐ Nie 

5. Wymień dwie codzienne sytuacje, w których możesz wykorzystać aplikację Atlas Roślin 
Polskich: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Pretest – Jan Mobilny kręci filmy

7. Czy wiesz jak wykorzystać smartfona do robienia zdjęć i filmów?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

8. Czy znasz potrafisz edytować zdjęcia na smartfonie? 
 ☐ Tak
 ☐ Nie 

9. Czy potrafisz montować filmy na smartfonie?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny kręci filmy

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo  

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć smartfona robienia zdjęć i kręcenia filmów?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie 

3. Wymień jedną aplikację mobilną służąca do edycji filmów i zdjęć: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Czym jest karta SD?
 ☐ Kartą, która umożliwia wykonywanie połączeń 
 ☐ Nośnikiem pamięci 
 ☐ Kartą, która umożliwia dostęp do internetu 
 ☐ Zapasową baterią 

5. Czym jest kolaż?
 ☐ Sposobem montażu filmu 
 ☐ Typem pliku 
 ☐ Grafiką zrobioną z kilku zdjęć 
 ☐ Rodzajem animacji 
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Pretest – Jan Mobilny się uczy

7. Czy wiesz jak użyć swojego smartfona do uczenia się i samodoskonalenia?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

8. Czy używasz swojego smartfona do uczenia się i samodoskonalenia?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

9. Czy znasz jakieś aplikacje edukacyjne?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

10. Jeśli zaznaczyłaś/eś „tak” podaj jakie: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny się uczy

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo 

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć swojego smartfona do uczenia się i samodoskonalenia?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

3. Wymień jedną aplikację służącą do nauki języka obcego:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Wymień dwie rzeczy, których nauczyłaś/nauczyłeś się dzisiaj z YouTube: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Wskaż poprawną odpowiedź. Grywalizacja to: 
 ☐ Największy turniej gier wideo w Polsce
 ☐ Zastosowanie elementów znanych z gier w pracy lub edukacji
 ☐ Kanał na YouTube poświęcony grom strategicznym 
 ☐ Praca polegająca na testowaniu gier komputerowych 
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Pretest – Jan Mobilny w podróży

7. Czy wiesz jak wykorzystać smartfona do planowania podróży?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

8. Czy znasz aplikacje nawigacyjne? 
 ☐ Tak
 ☐ Nie

9. Czy wiesz jak uruchomić mapę na smartfonie?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny w podróży

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo 

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć smartfona do planowania podróży?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

3. Wymień jedną aplikację mobilną służąca do planowania podróży w mieście: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Czym jest karta GPS?
 ☐ Geograficzna gra na urządzenia mobilne 
 ☐ System geolokalizacji funkcjonujący dzięki danym z satelit okołoziemskich
 ☐ Inne określenie mapy 
 ☐ Program do badań geologicznych 

5. Pliki cookies umożliwiają: 
 ☐ Personalizowanie reklam, które wyświetlają się odbiorcy 
 ☐ Zbieranie danych osobowych dla wywiadu
 ☐ Gromadzenie przepisów kulinarnych z Internetu
 ☐ Wysyłanie zdjęć na Facebooka 
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Pretest – Jan Mobilny na zakupach

7. Czy wiesz jak wykorzystać smartfona do robienia zakupów?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

8. Czy znasz jakieś aplikacje mobilne przez które możesz dokonać zakupu? 
 ☐ Tak
 ☐ Nie

9. Czy wiesz jak dokonać płatności za zakup przy pomocy telefonu?
 ☐ Tak
 ☐ Nie

1. Wiek: 

2. Płeć: 
 ☐ kobieta
 ☐ mężczyzna

3. Status na rynku pracy:
 ☐ Uczeń/student
 ☐ Bezrobotny
 ☐ Praca na etacie 
 ☐ Praca na umowie cywilno-prawnej
 ☐ Własna działalność 

4. Orzeczenie o stopniu  
 niepełnosprawności

 ☐ Nie
 ☐ Tak – lekki
 ☐ Tak – średni 
 ☐ Tak – ciężki

5. Miejsce zamieszkania 
 ☐ do 10 tys. mieszkańców
 ☐ 10-50 tys. mieszkańców 
 ☐ 50-100 tys. mieszkańców 
 ☐ 100-500 tys. mieszkańców 
 ☐ powyżej 500 tys. mieszkańców 

6. Jak oceniasz swoją umiejętność  
 obsługi smartfona?

 ☐ W ogóle nie umiem  
 obsługiwać samartfona

 ☐ Niedostatecznie 
 ☐ Bardzo słabo 
 ☐ Dostatecznie 
 ☐ Dobrze 
 ☐ Bardzo dobrze
 ☐ Smartfon nie ma przed mną tajemnic 
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Posttest – Jan Mobilny na zakupach

1. Czy twoja umiejętność obsługi smartfona się poprawiła?
 ☐ Nie
 ☐ Tak, trochę
 ☐ Tak, bardzo 

2. Czy potrafiłabyś/potrafiłbyś użyć smartfona do zrobienia zakupów?
 ☐ Tak 
 ☐ Nie

3. Na bezwarunkowy zwrot towarów masz 14 dni:
 ☐ W sklepach internetowych i stacjonarnych 
 ☐ Tylko w przypadku zakupów internetowych 
 ☐ Tylko w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych 
 ☐ Tylko w przypadku płatności gotówką 

4. Wskaż porównywarkę cen: 
 ☐ Allegro
 ☐ Media Markt
 ☐ E-obuwie
 ☐ Ceneo

5. Czy na Allegro można handlować rzeczami używanymi?
 ☐ Tak
 ☐ Nie
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