Ja i młodzież w cyfrowym świecie
8 maja 2018
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

13.00 – 13.30

Prezentacja projektu

13.30 – 14.15

Poznajemy Europejski Standard Edukacji Medialnej

14.15 – 15.00

Sposoby wykorzystania Standardu w pracy z młodzieżą

15.00 – 15.15

Przerwa kawowa

15.15 – 16.45

Warsztaty w równoległych grupach (do wyboru):
• Animacja poklatkowa na tabletach
W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się na czym polega animacja
poklatkowa w jaki sposób można ją tworzyć wykorzystując urządzania z
Androidem. Poznają bezpłatne aplikacje, ułatwiające tworzenie oraz
publikację w sieci. W grupach stworzą animowane kolaże z archiwalnych
zdjęć i przedmiotów. Dowiedzą się także, jak kreatywnie wykorzystać
animację poklatkową do rejestracji zjawisk przyrodniczych i prostych
eksperymentów.
• Tworzymy wirtualną rzeczywistość
Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest rozszerzona
rzeczywistość. Wspólnie zastanowią się jak i do czego można ją
wykorzystać w szkole lub w muzeum oraz jakie bezpłatne aplikacje i
programy umożliwiają jej oglądanie i doświadczanie. Następnie w grupach
dodadzą multimedialne warstwy filmowe do statycznych klatek z
archiwalnych filmów i w tej sposób stworzą swoją własną rozszerzoną
rzeczywistość w formie podwójnej - rzeczywistej i cyfrowej - wystawy.
Przy okazji nauczą się posługiwać zawartością wspólnego dysku w
chmurze, a także poznają zasoby repozytoriów cyfrowych i dowiedzą się,
jak z nich korzystać.

16.45 – 17.00

Zakończenie

Prowadzące:
Dorota Górecka - wiceprezeska fundacji Nowoczesna Polska, w której zajmuje się edukacją
medialną od 2012 r. Współtworzyła pierwszy „Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych”,
serwis edukacjamedialna.edu.pl i Wielki Turniej Edukacji Medialnej (obecnie Olimpiada Cyfrowa).
Barbara Krywoszejew - koordynatorka projektów. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Młodych
Dziennikarzy „Polis”, gdzie prowadziła warsztaty dziennikarskie dla młodzieży. Pracowała przy
wielokulturowym projekcie edukacyjnym w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W Fundacji
Nowoczesna Polska odpowiada za program Edukacja Medialna

Sylwia Żółkiewska - graficzka, projektantka aplikacji mobilnych, animatorka kultury i autorka
materiałów edukacyjnych na temat nowych technologii w kulturze i edukacji. Współpracuje z
Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę, Fundacją Orange, Fundacją Culture Shock, Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Uniwersytetem
Warszawskim, Uniwersytetem Muzycznym im. F. Chopina.
Alicja Szulc - pedagog, animator kultury, fotograf. Była koordynatorem projektów multimedialnych
dla dzieci realizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Latającym Animator
Kultury, prowadzi warsztaty filmowo-fotograficzne dla dzieci i młodzieży w całej Polsce.
Współpracowała m.in. z Fundacją Mederi, Kalimbą, Czas dla Mam, Labolo, Centrum Zdrowia
Dziecka, Centrum Nauki Kopernik – Festiwal Przemiany, Ikea, Sztukarnia, Kredka KaFe, Muzeum
Łazienki Królewskie, Fundacja MaMa.
Organizatorzy:

Projekt Współfinansowany w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus+.

