
 

 

 

 

INSTRUKCJA DO ZADANIA Z WYZWANIAMI 
 

 

Drogi Zespole! 

 

1. Otrzymaliście opis jednego z wyzwań, które są fragmentem z „Przewodnika po 

programie Szkoła Demokracji”. Waszym zadaniem będzie stworzenie za pomocą 

grafiki lub filmiku prezentacji, reklamy lub reportażu wyzwania, które 

otrzymaliście. Macie na to zadanie 60 minut. 

2. Wybierzcie, czy przedstawicie wyzwanie za pomocą filmiku czy grafiki. 

3. Wybierzcie formę, w jakiej przedstawicie wyzwanie – prezentacja wyzwania lub 

reklama, by zachęcić do realizacji tego wyzwania lub reportaż z fikcyjnej 

realizacji działania. 

4. Co powinno się znaleźć w… (w zależności od tego, co wybieracie) 

 

…reportażu (pomocnicze pytania): 

- Czego dotyczy wyzwanie? 

- Jakie są najważniejsze kwestie podczas realizacji tego wyzwania? 

O czym trzeba było pamiętać podczas jego realizacji? 

- Co się wydarzyło po kolei? Jakie to przyniosło korzyści? 

 

…reklamie/prezentacji (pomocnicze pytania): 

- Jakie to wyzwanie? Do jakiego działania zachęca? 

- Dlaczego warto zrealizować to wyzwanie? Jakie mogą być korzyści z realizacji 

takiego wyzwania?  

- Co może się zmienić w szkole po realizacji takiego działania? Czego mogą się 

nauczyć uczniowie podczas realizacji wyzwania? 

- Jak zrealizować takie wyzwanie? 



 

 

 

5. Skorzystajcie z wskazówek zawartych w opisach wyzwań: 

- sekcja „Na co zwrócić uwagę?” to ważne rzeczy, o których trzeba pamiętać w 

tym wyzwaniu; 

- sekcja „Co napisać w relacji?” podpowiada, jakie są ważne elementy w realizacji 

tego działania; 

- sekcja „Gdzie znaleźć więcej informacji?” – tu są materiały dzięki którym 

dowiecie się więcej o temacie wyzwania, są tu pomocne materiały. 

6. Podczas realizacji zadania możecie się konsultować z trenerem/ką. 

7. Filmik nie powinien trwać dłużej niż 30-60 sekund i możecie nagrać go za 

pomocą telefonu, a później umieścić na naszym dysku wg schematu 

„szkoła_miejscowość” (link trener/ka podaje na czacie). 

8. Grafikę możecie wykonać wspólnie korzystając z aplikacji Rysunki Google 

(wpiszcie w wyszukiwarkę, pobierzcie aplikację na komputer i po stworzeniu 

grafiki, udostępnijcie nam link do niej na czacie) lub Whiteboard online 

https://awwapp.com/, a później umieścić grafikę na naszym dysku wg schematu 

„szkoła_miejscowość” (link trener/ka podaje na czacie). 

9. Zachęcamy Was do kreatywności i twórczej ekspresji. Najważniejsze, by 

ciekawie przedstawić temat wyzwania i jego najważniejsze aspekty (cechy) 

ważne w realizacji. 
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