II EDYCJA PROGRAMU OK ZESZYT
szczegóły

W trakcie programu uczestnicy będą korzystali z:










materiałów zawartych w modułach kursu,
opieki opiekuna (nauczyciela mającego doświadczenie w pracy z OK
zeszytem),
bogatych materiałów pomocniczych ilustrowanych zdjęciami OK
zeszytów,
materiałów filmowych na temat stosowania oceniania kształtującego,
materiałów filmowych na temat wprowadzania OK zeszytów na
konkretnych przedmiotach w szkole,
webinariów (online),
pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami, które zostaną przesłane
listownie,
kontaktów z innymi nauczycielami na forum kursu,
kontaktów z nauczycielami tego samego przedmiotu podczas spotkań
regionalnych i na forum grupy przedmiotowej.

Opis modułów kursu internetowego OK zeszyt:
1. W maju 2017 rozpoczniemy modułem pierwszym (wstępnym)
z propozycją wypróbowania metod oceniania kształtującego jeszcze w
roku szkolnym 2016/2017. Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów
pomocniczych i filmów. Mogą też uzyskać pomoc opiekuna.
2. We wrześniu 2017 (moduł drugi)uczestnicy zaczynają od wprowadzenia
OK zeszytu do pracy z uczniami. Wcześniej (materiałami pomocniczymi
i filmami) przygotowują się do zaproponowania uczniom i ich rodzicom
formy pracy z OK zeszytem. W tym module zostaną zorganizowane także
spotkania regionalne w danym województwie uczestników uczących tego
samego przedmiotu oraz ich opiekunki.

3. W październiku (moduł trzeci) uczestnicy będą dzielić się
doświadczeniami ze swoich klas szkolnych i zapoznają się z propozycją OK
zeszytu nauczycielskiego.
4. W listopadzie 2017 (moduł czwarty) wprowadzone zostaną dodatkowe
elementy mogące pomóc w prowadzeniu OK zeszytu. Uczestnicy
wymienią się doświadczeniami z monitorowania pracy z OK zeszytem.
Modułowi towarzyszyć będzie webinarium. Dla osób, które nie będą
mogły w nim uczestniczyć udostępniony będzie film relacjonujący
webinarium.
5. W grudniu 2017 (moduł piąty) zajmiemy się refleksją uczniowską oraz
technikami pozwalającymi pracować z tą refleksją. Będziemy również
dzielić się i inspirować technikami pracy z uczniami. Przewidujemy w tym
module nieobowiązkowe webinarium.
6. W styczniu i lutym 2018 ostatni moduł szósty poświęcimy podsumowaniu
pracy z OK zeszytem. Uczestnicy napiszą kilka zdań na temat
podsumowania korzyści z pracy z OK zeszytem, jak również podzielą się
trudnościami związanymi ze stosowania OK zeszytu. Program chcemy
zakończyć spotkaniem regionalnym lub webinarium podsumowującym
w lutym 2018.

