Twój nauczyciel wybrał ścieżkę
UCZNIOWSKIE FORUM NAUKOWE?
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 wybrał ścieżkę UFoN, sprawdź co warto opisać na blogu*:

LEKCJA WPROWADZAJĄCA Opowiedz na blogu jak wyglądała lekcja, na której dowiedzieliście się
co to jest UFoN. Czy podczas lekcji rozmawialiście o tym, jakie są cechy dobrego wystąpienia przed
publicznością? Jeśli oglądaliście jakieś filmy (lub inne materiały), które pozwoliły Wam wprowadzić się temat
wystąpień przed publicznością, podziel się nimi na blogu.

Co Twoim zdaniem pomaga osobom prezentującym przedstawić jakiś temat w ciekawy sposób?
Co może im przeszkodzić i sprawić, że wystąpienie będzie nudne? Zapisz na blogu swoje przemyślenia
na ten temat.

LEKCJA Z KAMERĄ Napisz na blogu na jaki temat będziesz przygotowywać swoje wystąpienie.
Opowiedz jak się przygotowujesz do tego zadania, jak gromadzisz materiały, z jakich źródeł
korzystasz, co lub kto jest dla Ciebie inspiracją, kto Ci pomaga w przygotowaniach
do wystąpienia (koledzy, nauczyciel, rodzice, inne osoby)?

Czy wspólnie z kolegami i nauczycielem wykonujecie jakieś ćwiczenia, które mogą być pomocne
w przygotowaniu się do wystąpienia przed kamerą? Jeśli tak, opisz je na blogu i podziel się swoimi
spostrzeżeniami na ich temat. Może macie zajęcia z jakimiś osobami, które Was wspierają
w próbach do wystąpień?

Jak wyglądała Wasza lekcja z kamerą, napisz na blogu krótką relację z tego, co się działo. Jak wypadli Twoi
koledzy i koleżanki? Czy wśród wystąpień kolegów, było takie, które najbardziej Ci się podobało? Napisz,
dlaczego Twoim zdaniem było dobre? Jak wypadło Twoje wystąpienie? Co jest Twoją mocną stroną, a nad
czym musisz jeszcze popracować? Jeśli chcesz możesz na blogu opublikować swoje próbne wystąpienie.

WYSTĄPIENIA NA FORUM Napisz na blogu kilka zdań o Festiwalu 2.0. Jeśli byłeś osobą występującą przed
publicznością – jak oceniasz swoje wystąpienie, możesz je też opublikować na blogu. Jeśli byłeś obserwatorem –
co Ci się najbardziej podobało, jak wypadli Twoi koledzy, czego się dowiedziałeś/dowiedziałaś podczas Festiwalu
2.0? Na koniec roku możesz napisać, jak podobały Ci się działania związane z UFoN?

* 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!

