Wskazówki dla blogujących uczniów z doświadczonych szkół - kolejny raz w Szkole z Klasą 2.0

Twój nauczyciel wybrał ścieżkę
ODWRÓCONA LEKCJA?
Sprawdź, o czym pisać na blogu, aby otrzymać
zieloną odznakę AKTYWNIE Z TIK?

!

NA POCZĄTEK WARTO WIEDZIEĆ, ŻE

zielona odznaka związana jest wydarzeniami
i działaniami, które odbywają się w Twojej szkole w II semestrze i dotyczą programu Szkoła
z Klasą 2.0! Jeśli Twój nauczyciel uczy Twoją klasę metodą ODWRÓCONEJ LEKCJI, sprawdź co warto
opisać na blogu*:

JAK ROZUMIESZ ODWRÓCONĄ LEKCJĘ? Opisz na blogu, o co według Ciebie chodzi
w odwróconej lekcji. Oprócz opisu możesz zobrazować swoją wypowiedź w dowolny sposób,
wykorzystując narzędzia TIK, np. stworzyć komiks, quiz, nakręcić wywiad z kolegami na temat
odwróconej lekcji – wybór należy do Ciebie.

PRACA W DOMU Opisz nad jakim tematem i z jakiego przedmiotu pracowałeś/pracowałaś
w domu? Podziel się materiałami, które przygotował dla Was nauczyciel? Zaprezentuj je na blogu.
Opowiedz, czego dowiedziałeś/dowiedziałaś się i nauczyłeś/nauczyłaś z tych materiałów? Napisz na
blogu, co Cię najbardziej zaciekawiło w nowo poznanym temacie?

PRACA W DOMU Jeśli sam/sama znalazłeś/znalazłaś inne ciekawe materiały dotyczące tego
tematu, napisz o nich na blogu i zaprezentuj je. A może sam/sama opracowałeś/opracowałaś
jakiś materiał? Także pochwal się nim na blogu.

PRACA NA LEKCJI Napisz na blogu własną relację z lekcji, na której omawialiście zdobyte w domu
wiadomości. Czy nauczyciel przygotował dla Was jakieś ćwiczenia które pozwoliły Ci sprawdzić
Twoją wiedzę? Czy dzięki nim udało Ci się lepiej zrozumieć temat? Opisz na blogu swoje
przemyślenia związane z taką lekcją.

Jeśli podczas zajęć lub pracy w domu korzystałeś/korzystałaś z narzędzi TIK, koniecznie zaprezentuj
na blogu efekty swojej pracy. Filmy, zdjęcia z lekcji, prezentacje, komiksy, mapy myśli, animacje,
wywiady, ankiety, doświadczenia i inne materiały doskonale nadają się do pokazania na blogu!

Możesz też zapytać swoich kolegów i koleżanki w klasie, jak im podoba się „odwrócona nauka”, może
opracujesz ankietę, albo nakręcisz minireportaż? Sam/sama zdecyduj, a wnioski opublikuj na blogu!
PAMIĘTAJ - aby zdobyć zieloną odznakę warto opisać na blogu swoje spostrzeżenia z co najmniej
2 odwróconych lekcji.

* możesz wykorzystać nasze podpowiedzi, skorzystać z podpowiedzi nauczyciela lub zaproponować własny pomysł na kilka
wpisów związanych z II semestrem i udziałem Twojej szkoły w programie Szkoła z Klasą 2.0 - nie ma problemu!

