
 

INSPIRACJE 
 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA SESJI NA FORUM  

Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH FORM KONFERENCJI 

 
Prowadząc konferencję warto się zastanowić, co zrobić żeby uczestnicy nie wyszli 
znużeni natłokiem informacji i nieatrakcyjna formą, jak ubrać cenną merytorykę  
w ciekawą oprawę wizualną, jak zaangażować publiczność do dyskusji?. Przedstawiamy 
kilka pomysłów, które naszym zdaniem mogą zainspirować prowadzących spotkania. 
 
Jeśli korzystacie z programu PowerPoint, pamiętajcie o sprawdzonej regule  
G. Kawasaki. Dzięki niej widz może się skupić na najważniejszych zagadnieniach. 
Unikajcie m.in. przepełnionych treścią slajdów, zbyt małej czcionki. 
 
Reguła G.Kawasaki 10/20/30 

● http://biz.blox.pl/2006/08/PowerPoint-8211-zasada-102030.html 

 
Chcesz zaskoczyć odbiorców konferencji, skorzystaj z innych programów do tworzenia 
prezentacji. Są łatwe w użyciu, a dają wiele możliwości multimedialnych, świetnie 
przykuwają uwagę widza.  
 
Programy do tworzenia prezentacji:  

● http://prezi.com/  

● https://www.slideshark.com/ 

● http://www.haikudeck.com/ 

● http://www.capzles.com/ 

 
 
Warto zadbać o niebanalną forme spotkania, taką która przekazuje dużo treści ale jest 
jednocześnie ciekawa, pomocna może być tu forma PECHA KUCHA -  jest to rodzaj 
prezentacji multimedialnej składającej się z 20 slajdów pokazywanych po 20 sekund 
każdy, czyli trwającej 6 minut 40 sekund. Taki charakter prezentacji ma zapewnić jej 
dynamikę oraz żywość, a relatywnie krótki czas trwania - skupienie i uwagę. Pytania  
oraz dyskusja wstrzymywane są do zakończenia pokazu. Wymyślona przez Astrid Klein  
i Marka Dythama w 2003 na potrzeby spotkań o architekturze organizowanych przez 
nich w Tokio. Obecnie stosowana przy prezentacji najróżniejszych zagadnień. 
 

ZAGRANICZNE ARTYKUŁY DOTYCZĄCE  
PROWADZENIA NIEBANALNYCH KONFERENCJI: 

 
Świetny artykuł o konferencji typu OpenSpace (plus prezentacja – już nie taka 
fajna) po angielsku: http://www.mindviewinc.com/Conferences/OpenSpaces 
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Jak wykorzystać potencjał publiczności na konferencji /jak zaangażować 
publiczność w dyskusję podczas konferencji- ang 

● http://nothingtosay.com/2012/12/bestconferenceformatever/ 

 
8 sposobów na stworzenie lepszej atmosfery networkingu- T.Singer 

● http://adulted.about.com/od/professionalcertifications/tp/8-Ways-To-

Make-Your-Conference-More-Successful.htm 

 
Jak zbudować lepszą konferencję: 

● http://www.lastwordonnothing.com/2011/07/20/how-to-build-a-better-

conference/ 

 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA SESJI NA FORUM  

Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH TECHNOLOGII 

 
● Dysk w chmurze  

(aplikacje mobilne, dzięki którym praca każdego członka organizacji 

pozarządowej nabierze zupełnie nowego charakteru): 

Funkcjonalność, dzięki której urządzenia, jakie posiadamy sprawią, że będziemy 

posiadać pełnoprawny ekosystem pracy. Za sprawą programów typu, a więc 

wirtualnych dysków, umieścimy w sieci wszystkie pliki, jakich potrzebujemy do 

wykonywania codziennych obowiązków, lub przygotowaniawydarzenia. 

○ Dropbox  

■ https://www.dropbox.com/, 

■ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.

android&hl=pl 

○ Sugarsync 

■ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sharpcas

t.sugarsync&hl=pl 

○ Google Drive 

■ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.a

ndroid.apps.docs&hl=pl 

■ https://www.google.com/intl/pl/drive/about.html?utm_medi

um=et&utm_source=gmail&utm_campaign=featurespg&hl=pl  
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● http://plusacumen.org/courses/hcd-for-social-innovation/ - anglojęzyczne 

kursy Acumen o projektowaniu rozwiązń zorientowanych na użytkownika 

(m.in. Human Centered Design) 

● http://frsi.org.pl/tag/mobilni-doradcy-ict/ (program Mobilnych Doradcow 

ICT) 

● http://technologie.ngo.pl/?utm_content=buffer370d1&utm_medium=socia

l&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 

● https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quickoffice.android&

hl=pl - To bezpłatna aplikacja Google pozwala tworzyć i edytować 

dokumenty, arkusze i prezentacje Microsoft® Office na telefonie i tablecie 

z Androidem. 

 
Warte przeczytania: 
 

● Przewodnik po otwartości dla organizacji pozarządowych, dostępny na: 

www.centrumcyfrowe.pl/czytelnia/przewodnik-po-otwartosci-dla-organizacji-

pozarzadowych 

 
4. Słownik: 

● Moderator- osoba, która kieruje dyskusją i czuwa nad jej właściwym 

przebiegiem. 

● Otwarte licencje - licencje, które bezpośrednio zezwalają co najmniej na 

kopiowanie utworu przez wszystkich, ale mogą wprowadzać ograniczenia  

w postaci zakazu komercyjnego wykorzystania lub modyfikowania utworu. 

● Creative Commons - rodzaj otwartej licencji, w której możemy zastrzec 

określone parametry: uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, udostępnianie 

licencji na tych samych warunkach, tworzenie utworów zależnych. Licencję dla 

swoich treści można utworzyć poprzez stronę:  

www.creativecommons.pl/wybierz-licencje 

● Domena Publiczna - opis dostępny na: www.domenapubliczna.org/co-to-jest-

domena-publiczna 
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