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

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

!

NA POCZĄTEK WARTO WIEDZIEĆ, ŻE

UCZYMY INNYCH, to specjalna lekcja, na której
nauczycielami są uczniowie. Aby zdobyć zieloną odznakę Aktywnie z TIK na blogu można opisać*
UCZYMY INNYCH z pozycji osoby, która uczy innych lub z pozycji osoby, która uczestniczy w takiej
lekcji.

UCZYMY INNYCH – PRZYGOTOWANIA Jaki będzie temat zajęć, które chcesz poprowadzić
dla innych? Dlaczego wybrałeś/wybrałaś ten temat? Czy zajęcia będziesz prowadzić sam/sama?
Jaką grupę będziesz uczyć? Opowiedz o tym w ciekawy sposób na blogu.

Jak przygotowujesz się do poprowadzenia swoich zajęć? Kto i jak Ci pomaga w tych przygotowaniach?
Czy Twój nauczyciel/nauczycielka dał/dała Ci jakieś dobre rady przed lekcją? Opisz wszystko na blogu.
Jeśli prowadzić zajęcia z kolegą/koleżanką napisz, jak podzieliliście się zadaniami.

Czy przygotowałeś/przygotowałaś jakieś materiały pomocnicze dla swoich „uczniów”? Jeśli tak,
zaprezentuj je na blogu.

UCZYMY INNYCH – LEKCJA Napisz na blogu krótką relację z Twojej lekcji. Jak wyglądały Twoje
zajęcia, jak czułeś/czułaś się w roli nauczyciela? Co Ci się najbardziej podobało na Twoich zajęciach?
Jeśli masz jakieś zdjęcia, czy filmy z lekcji zaprezentuj je na blogu – relacja będzie jeszcze ciekawsza!

Jeśli podczas zajęć korzystaliście z narzędzi TIK, koniecznie zaprezentuj na blogu efekty Waszej
pracy. Filmy, zdjęcia z lekcji, prezentacje, komiksy, mapy myśli, animacje, wywiady, ankiety,
doświadczenia i inne materiały doskonale nadają się do pokazania na blogu!

Czego sam/sama się nauczyłeś/nauczyłaś się podczas takiej lekcji? Jak sądzisz, czego nauczyli się od Ciebie
Twoi „uczniowie”? Opisz na blogu swoje spostrzeżenia na ten temat. PAMIĘTAJ - aby zdobyć zieloną
odznakę warto opisać na blogu relacje i przemyślenia z co najmniej 2 lekcji w stylu UCZYMY INNYCH.

* 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!

