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

Twój nauczyciel wybrał ścieżkę
PROJEKT EDUKACYJNY?
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 Twoim działaniem jest PROJEKT EDUKACYJNY, sprawdź co warto opisać na blogu*:

ETAP 1 – planowanie: Opowiedzcie na blogu jaki temat wybraliście dla Waszego projektu,
czego chcecie się dowiedzieć, co zbadać, poznać, co jest tematem Waszych działań
w projekcie? Może warto zrobić mapę myśl? Jeśli ją zrobicie, pokażcie ją na blogu!

planowanie: Napiszcie jak podzieliliście się obowiązkami, jak często będziecie spotykać się całą
grupą projektową (narady zespołowe) oraz co jest „do zrobienia”, aby projekt się udał. Dodajcie na
blog harmonogram Waszych działań. Stwórzcie go z pomocą wybranego przez Was narzędzia TIK.

ETAP 2 – realizacja: Opowiedzcie innym jak wygląda Wasza praca podczas projektu, jak powstaje
Wasz projekt. Warto napisać o tym w kilku kolejnych wpisach, aby podkreślić, że Wasz projekt „dzieje
się w czasie”. Napiszcie relacje ze spotkań, nad czym aktualnie pracujecie, co już się Wam udało, a co
jeszcze przed Wami. W ten sposób stworzycie na blogu „kronikę projektu”.

ETAP 2 – realizacja: W trakcie działań nad projektem będziecie korzystać z narzędzi TIK.
Koniecznie zaprezentujcie na blogu efekty Waszej pracy. Filmy, zdjęcia, prezentacje, komiksy,
mapy myśli, animacje, wywiady, ankiety, doświadczenia i inne doskonale nadają się na blog!

ETAP 3 – publiczna prezentacja: Opiszcie jak się przygotowywaliście do zaprezentowania
efektów Waszych działań w projekcie, co było do zrobienia, aby prezentacja wypadła dobrze przed
publicznością w szkole. Napiszcie też jak oceniacie Wasze wystąpienie, czego się nauczyliście
podczas Festiwalu 2.0.

ETAP 4 – podsumowanie pracy: Opiszcie jak oceniacie swój udział w projekcie, pracę całej
grupy, z czego jesteście najbardziej zadowoleni, czy coś można było zrobić inaczej, czy praca
w projekcie była dla Was ciekawa?

* 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!

