PROGRAM
Szkolenie ONLINE dla samorządowców:

Social media w samorządzie
Efektywne wykorzystanie nowych mediów w pracy samorządowej

Termin i lokalizacja:
12 października 2021 r. (wtorek), g. 11:00-14:00 (+1h konsultacji indywidualnych do godz. 15), ONLINE
Instrukcja połączenia:
Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wklejenie poniższego linku do dowolnej przeglądarki.
Udział w spotkaniu nie wymaga żadnych opłat ani instalacji dodatkowego oprogramowania.
Link: https://us02web.zoom.us/j/85261599558?pwd=Mml1bSt4Ynl2KzZYa2Vad1FTRno1Zz09
W sytuacji, jeśli program poprosi o wpisanie dodatkowego kodu (nie powinno to nastąpić), proszę użyć:
Passcode: Xx2vt4 lub Meeting ID: 852 6159 9558
W przypadku ewentualnych problemów z dołączeniem do spotkania prosimy o kontakt z dr Krzysztofem
Mączką pod nr telefonu: +48 662 622 414.
Nie prowadzimy zapisów na szkolenie, wystarczy wejść w link w wyznaczonym terminie i dołączyć!

Do kogo adresowane jest szkolenie:
Szkolenie adresujemy w szczególności do pracowników jednostek samorządowych, którzy zajmują się
prowadzeniem konsultacji społecznych w tym w szczególności z osobami młodymi (do 30 r. ż.). W trakcie
szkolenia poruszone zostaną m.in. sprawy dotyczące potencjału i praktycznego wykorzystania wybranych
nowych mediów społecznościowych m.in. YouTube’a i Facebooka, skutecznego zarządzania treścią w
mediach społecznościowych, a także kompozycji postów i wpisów na stronach internetowych. Elementem
szkolenia będzie też zapewnienie możliwości indywidualnej konsultacji, podczas której uczestnicy będą
mogli zgłaszać się do prelegenta w sprawie szczegółowego omówienia zadań wykonanych podczas
szkolenia lub z innymi kwestiami związanymi z tematyką angażowania osób młodych w samorządowe
procesy partycypacyjne.
Trener:
Adam Choryński – doktor socjologii, pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk, lokalny dziennikarz i
wydawca. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych, autor szeregu publikacji naukowych w
recenzowanych czasopismach naukowych. Członek European Sociological Association oraz Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego. Były radny Rady Miejskiej w Swarzędzu. Redaktor gazety lokalnej – Informator
Swarzędzki i portalu internetowego - https://swarzedz24.pl/, https://www.facebook.com/swarzedz24.

Program szkolenia online 12.10.2021:
11.00 – 11.20
Dawid Drobnić
Stowarzyszenie
Metropolia Poznań
11.20 – 12.15

dr Adam Choryński

Rozpoczęcie szkolenia
Powitanie uczestników i wprowadzenie
Siła i potencjał nowych mediów





Dlaczego media społecznościowe są istotne?
Jak wykorzystywać platformę YouTube?
Tworzenie treści filmowych bez profesjonalnego studia
Upowszechnianie stworzonych materiałów

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 13.50

Jak być widocznym – kompozycja wpisów

dr Adam Choryński
13.50-14.00
14.00 – 15.00




Tworzenie treści z uwzględnieniem algorytmów Facebooka i Google
Ćwiczenie: tworzymy treść przeznaczoną do sieci

Zakończenie szkolenia
Indywidualne konsultacje po szkoleniu

Dodatkowa propozycja wsparcia – indywidualne konsultacje 14.10.2021:
14 października,
g. 12.00-14.00

Konsultacje indywidualne dotyczące kwestii poruszanych na szkoleniu.
Sesje trwają ok. 20 min.
Zapisy: https://forms.gle/Jj9Xa9mfqd464tdc8

Organizatorzy szkolenia:
STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ
www.metropoliapoznan.pl
STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU
EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CREO
www.centrumcreo.pl

Szkolenie odbywa w ramach projektu pt. „DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej
w Wielkopolsce” realizowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy,
finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG).

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo

