MATERIAŁY DO NAUKI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ONLINE

PEOPLE
MANAGEMENT
Angelika Skotnicka

Cześć!
Jest mi niezmiernie miło, że dajesz mi chwilę swojego czasu z dzisiejszego dnia aby zapoznać się z tym jaką rysowaną lekcję mam dzisiaj
dla Nas wszystkich.
Zrobiłam ten dokument w bardzo krótkiej formie, aby dał Ci jak najwięcej wartości, szczególnie teraz kiedy wszyscy przechodzimy przez
intensywny i stresuący okres w Naszym życiu.
Sketchnoting jest ze mną obecny codziennie w szkolnej sali lekcyjnej oraz wtedy kiedy sama uczę się czegoś nowego. Ostatni raz kiedy
użyłam notetk wizualnych w swojej pracy, to było... jakieś 60 minut temu :)
Postanowiłam podzielić się z Tobą swoim zasobem notatek do nauki online, ponieważ wiem, że teraz wszyscy bardzo chcemy aby Nasi
uczniowie zostali z Nami i mieli najlepszej jakości zajęcia online.
Te schematy pozwolą zarównie Tobie jak i Twoim uczniom w radosnym oraz przyjemym uczeniu się języka angielskiego. Dzięki tym
gotowym schematom lekcyjnym zaoszczędzisz dużo czasu i energii, którą możesz wykorzystać na spędzniu czasu z najbliższymi, bądź na
własnym rozwoju.
Notatki będą dla wszystkich osób, które chcą tworzyć rysowane lekcje online. Na samym końcu wypisałam moje wskazówki, oczywiście
możesz te lekcje poprowadzić tak jak podpowie Ci Twoja intuicja oraz kreatywność!
Wszystkiego dobrego,
Angelika Skotnicka

MOJE WSKAZÓWKI
Strona 1

Stronę pierwszą możemy użyć jako rozgrzewkę językową z każdą możliwą grupą. Wejdź na stronę www.smallpdf.com. W okienku EDIT
PDF możesz dodać ten pdf na stronę, a narzędzie oznaczone literką T pozwoli Ci w nim pisać. Zapisuj tutaj odpowoedzi uczniów,
postaraj się wyciągnać jak najwięcej różnych odpowiedzi :)

Strona 2

Tutaj umieściłam pytania na burzę mózgów wśród Twoich uczniów. Pozwól im dyskutować na te tematy z różnych możliwych
perspektyw. Dodałam też dwa cytaty - mogą one być zapalnikiem kolejnej dyskusji :)

Strona 3
Pytania otwarte omawiamy razem z uczniami. Wybierz 3 najciekawsze wypowiedzi i zamieść je na notatce. W QR kodzie ukryty jest
link do filmiku na temat błędów popełnianych przez leaderów. Obejrzyjcie go razem, a potem wypiszcie 3 najczęstsze błędy, które
zdaniem tej grupy pojawiają się wśród leaderów.
Pomału przechodzimy w rozmowę o umiejętnościach miękkich i ich znaczeniu w miejscu pracy.

MOJE WSKAZÓWKI
Strona 4
Ostatnia strona została poświęcona rozmowie dotyczącej umijętności miękkich. Porozmawiajcie o tym czego potrzebuje dzisiejsze miejsce
pracy i dlaczego, w jaki sposób nabyć takie umiejętności oraz jak Twoim uczniom pracuje się z osobami, które już takie umiejętności
posiadają.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE
Jestem obecna na kilku kanałach w social mediach i tam właśnie możemy być w ciągłym kontakcie :) Pamiętaj, że zawsze możesz się
zapisać do mojego newslettera na stronie: www.angelikaskotnicka.com - to właśnie na maila wysyłam Wam gotowe notatki do zajęć z
języka angielskiego :)

Angelika Skotnicka - Efektywna Edukacja
UWAGA! Zapraszam Cię również do mojej grupy na FB Zwizualizowane - Zapamiętane. Sketchnoting.
@angelikaskotnicka
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