
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Białostockiej Szkole Realnej

LISTA KONTROLNA:
CO POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA EDUKACYJNA ONLINE

tytuł lekcji
Długość 45-55 znaków: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur porttitor.
Zawartość: CO TO JEST + cecha wyróżniająca / wspólny świat / konkretny
produkt
Przykład: JAK WYTRESOWAĆ SMOKA ZŁOŚCI? Warsztaty dla dzieci. / Geografia
maturzysty. Kurs dla kandydatów na SGH.

grafika okładkowa (1200x628 px + opcjonalnie kwadrat)
zdjęcia własne lub na licencji CC0
(Unsplash.com/pixabay.com/pexels.com) lub kupione na licencji
Royalty Free (istockphoto.com/shutterstock.com)
Popraw jakość zdjęcia w Snapseed. Edytuj w
photopea.com/pixlr.com, opracuj grafikę wg szablonu w canva.com
(porada: sprawdź kategorę “Karta kursu Schoology” na canva.com)

link do video zaproszenia < 1 min
video niepubliczne na YouTube

- jaką wartość wyniosą uczniowie?
- co wyjątkowego jest w tych zajęciach
- dla kogo są te zajęcia
- opcjonalnie: fragmenty z zajęć / materiały edukacyjne /

fragmenty prezentacji (edytuj w DaVinci Resolve/ iMovie na
Apple)

Zadbaj o to, żeby było Cię dobrze widać (światło, czysty obiektyw) i
słychać (echo, trzeszczenie krzesła, dźwięki otoczenia, szumy).
Przykład jakości obniżającej jakość przekazu (brudny obiektyw, echo):
https://cdn.filestackcontent.com/wNa9xOzyTVuXGpw2NxuL

Dla zaawansowanych: przygotuj oddzielne zaproszenie wideo w kadrze pionowym.
Może być wykorzystane do promocji na Instagramie i TikToku
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krótki opis do 450 znaków
skrócone zaproszenie podobne do video zaproszenia. Przykuj uwagę
ucznia. To co uczeń/rodzic MUSI wiedzieć by podjąć decyzję czy to
coś dla niego, czy nie. Nie powtarzaj informacji z innych pól. Pisz
krótko i konkretnie. Ten opis będzie wykorzystywany przez platformę
w materiałach promocyjnych - weź to pod uwagę.

terminy i czas trwania (zobowiązanie czasowe)
link do spotkania online
Platforma wyśle go Twoim uczniom w odpowiednim momencie.. Link
do spotkania na Zoomie/Google Chat/MS Teams)
dla kogo (też poziom zaawansowania)
cena
wielkość grupy
jak się zapisać?
forma: online/offline + lokalizacja (MIASTO!!!)
PEŁNY OPIS (bez ograniczeń znaków; użyj formatowania, aby tekst
był podzielony na przejrzyste paragrafy)
- opis idei i program szkolenia
- linki do materiałów do pobrania
- informacje o tym jak się przygotować (w tym wymagania
techniczne, info o tym, że kamera i mikrofon MUSZĄ być włączone,
itd.)
- szerszy opis osób, do których szkolenie jest skierowane (ten kurs
szczególnie polecamy wszystkim….)
- korzyści dla uczestników
- listę przydatnych materiałów lub niezbędnego sprzętu
- zobowiązania czasowe
- inne informacje praktyczne
prezentacja trenera (patrz dalej...)

SPRAWDŹ: Czy czytający potrafi powiedzieć co się będzie działo krok po kroku od
teraz aż do odebrania certyfikatu?
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AUTOPREZENTACJA TRENERA

Imię, nazwisko i specjalizacja
linki do mediów społecznościowych / dane kontaktowe
zdjęcie dopasowane do klienta i portalu (min. 1000 px szerokości,
nadające się do wykadrowania w pionie, kwadracie i w poziomie)
biogram do 700 znaków i link do video prezentacji (ok 1 min)
Video zacznij od krótkiego powitania “Dzień dobry/Cześć, nazywam się ___
i jestem ___.
Jaka jest Twoja historia? Pokaż się jako człowiek, którego da się lubić
(uśmiechaj się!). Nie twórz niepotrzebnego dystansu. Pokaż kompetencje i
fakty jako element historii, która doprowadziła Cię do tego miejsca. Powiedz
jakiego rodzaju zajęcia prowadzisz i dlaczego.
Zastanów się, że na filmie możesz zrobić coś nieszablonowego, co sprawi,
że oglądający Cię lepiej zapamięta (żart/nietypowa bluzka/element
aranżacji wnętrza).
Przykłady:
https://cdn.filestackcontent.com/oJ9BdMnRYensH9M86lMG
https://cdn.filestackcontent.com/6b9JknQRT2WFjavOMNEc

Możesz dodać muzykę i/lub wyciąć pomyłki z video w programach typu
DaVinci Resolve albo iMovie (apple). Jeśli potrzebujesz promptera,
polecam aplikację Parrot.

Bonus: sprawdź kategorię “Poznaj ucznia/nauczyciela” na Canva.com
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