Na głównym blogu programu w lewym menu znajduje się dział “Więcej blogów”, a w nim
link do miejsca, gdzie znajduje się lista blogów, które zostały do tej pory założone w
programie Włącz się (a także w innych programach CEO). Klikając na tytuł danego bloga
zostaniecie na niego przekierowani. Zapoznajcie się z nim, przeczytajcie wpisy, sprawdźcie
jak radzą sobie z blogowaniem inni uczniowie, o czym i jak piszą.
Ważne: jeśli w tej chwili autorzy bloga, który odwiedziliście nie napisali jeszcze żadnego wpisu, nie
rezygnujcie tak łatwo, dajcie im trochę czasu… na pewno za parę dni coś nowego się pojawi wpadnijcie na ten blog jeszcze raz.
1. Jeśli autorzy bloga wprowadzili już jakieś wpisy, przy każdym z nich znajduje się napis albo
obrazek, który dotyczy komentarzy, które otrzymał ten blog. Odszukajcie go i kliknijcie. Zobaczycie
wtedy ramkę, w której możecie dodać swój komentarz. Jeśli jesteście zalogowani wystarczy, że
wpiszecie w ramce to, co chcecie przekazać autorom tego bloga, a następnie kliknijcie “Wyślij
komentarz”. Jeśli nie jesteście zalogowani na swojego bloga, zalogujcie się (ułatwi to szybkie
odwiedziny Waszego bloga i zostawienie komentarza zwrotnego, a dodatkowo zapisze Wasz
komentarz w naszym systemie i licznik Waszych komentarzy będzie rósł. Więcej o liczniku tutaj).
Warto się starać i pisać dużo komentów dla innych blogów. Dla aktywnych komentatorów mamy
specjalną blogową odznakę! Sprawdź! Gorąco zachęcamy do aktywności w tym zakresie!
2. Komentarz może dotyczyć całego bloga lub konkretnego wpisu. Ważne jest to, żeby w
komentarzu odnieść się do treści z bloga, na którym jesteście. Wpisy w stylu: ”Wpadnijcie na naszego
bloga” nie są komentarzem, tylko reklamą swojego bloga. To trochę za mało na DOBRY komentarz.
3. Komentarz nie musi być długi, wystarczy, że napiszecie kilka szczerych, przemyślanych zdań
na temat wpisu, który właśnie przeczytaliście.
4. Dobry komentarz powinien być konkretny, tzn. powinien dotyczyć wybranej rzeczy, która
Wam się podoba lub nie podoba. Wpis typu: ”Super blog!” nie jest komentarzem, ponieważ nie
zawiera treści. Jest tylko ogólnym wrażeniem i nie przekazuje autorom bloga żadnych wskazówek i
informacji na temat ich pracy.
5. Pamiętajcie, że nic tak nie motywuje, jak pochwała. Każdy zespół i każdy uczeń ma swoje
atuty, które warto docenić. Gdy chwalicie, wskażcie konkretnie, co Wam się podoba! To dodaje
otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
6. Nie bójcie się pisać, że coś Wam się nie podoba. Wskazujcie rzeczy, których brakuje na
blogach Waszych Kolegów i Koleżanek, podpowiadajcie, dopytujcie, jeśli coś wydaje Wam się
niejasne. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba tylko trzymać się pewnych zasad.
7. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę. Krytykując
zawsze bądźcie kulturalni, nie ulegajcie emocjom, nie używajcie obraźliwych słów i zwrotów,
przestrzegajcie netykiety.
PISZCIE TAKIE KOMENTARZE, JAKIE SAMI CHCIELIBYŚCIE OTRZYMAĆ!

