Think Before
You Use
Jeśli czujesz, że ogarnia Cię przesyt informacji, porad i rozwiązań, odpowiedz
sobie na TOP 25 pytań zanim z nich skorzystasz i zanim zorientujesz się, że
wpadłeś w pułapkę chaosu, dezorientacji i nieefektywnego działania.

Wybierz minimum 5 pytań
i oceń czy to rozwiązanie jest warte użycia!

1. Dlaczego chcesz skorzystać z tego rozwiązania?
2. Jak to rozwiązanie realizuje Twoje potrzeby i potrzeby Twoich uczniów?
3. Co jest ważne w tym rozwiązaniu?
4. W jaki sposób sprawisz, że to rozwiązanie będzie spójne z celami i
przebiegiem lekcji?
5. W jakim momencie lekcji je zastosujesz? W jaki sposób pomoże w
osiągnięciu celów lekcji?
6. W jakiej konkretnej grupie wiekowej możesz je zastosować?
7. Ile czasu możesz poświęcić na wdrożenie tego rozwiązania?
8. Czy Twój

wkład w realizację tego pomysłu jest adekwatny do korzyści

z jego wykorzystania? Czy zmusza Cię do rezygnacji z innych wcześniej
wyznaczonych celów?
9. Jak sprawdzisz i po czym poznasz czy to rzetelne źródło informacji i
rzetelny materiał? Czy nie szerzy edukacyjnych mitów? Czy nie powiela
informacji, które są nieprawdziwe?
10. Jak często będziesz z niego korzystać?
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11. W jakim stopniu to rozwiązanie jest podobne/inne od tych, które już
znasz i stosujesz?
12. Co sprawia, że to rozwiązanie jest uniwersalne? Ile razy możesz go
użyć w przyszłości?
13. Jaką merytoryczną wartość niesie ta propozycja? W jaki sposób efekt
“wow” przekłada się na osiągnięcie celów edukacyjnych?
14. W jakim stopniu to rozwiązanie jest kompatybilne z treściami
nauczania/podstawą programową/programem?
15. Jakich nakładów finansowych wymaga wdrożenie tego rozwiązania?
16. Jak adekwatne są poniesione nakłady finansowe do korzyści z tego
rozwiązania?
17. Czy ta koncepcja wymaga od Ciebie zainwestowania własnych
pieniędzy? Czy tego chcesz?
18. Gdzie zarchiwizuję ten pomysł by skorzystać z niego w odpowiednim
momencie?
19. W jaki sposób mogę skorzystać z tego pomysłu bez drukowania/
kserowania/ laminowania?
20. Co mogę zmienić w tym pomyśle by bardziej odpowiadał na potrzeby
moje i moich uczniów?
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