У Вас є 20 хвилин? Треба поговорити :)
Для вас, дорогий вчитель, ми створили посібник з імплементації онлайн-курсу Startup
Bootcamp, програми фонду Школа Майбутнього в колаборації з акселератором YEP. Мета
цієї зручної методички: надати вам набір рекомендацій, щоб урізноманітнити навчальну
рутину новими активностями, впровадити командну роботу, поставити командні цілі та
досягти нових результатів спільно.
Нижче, покрокова інструкція, як інтегрувати завдання з буткемпу в основну програму
навчання без втрат, а навпаки з маленькими перемогами, розвитком навичок підлітків в
презентації своїх ідей та практичними завданнями з використанням різних онлайнінструментів.
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Презентація курсу.

Яку частину провести на
уроці, а що дати в якості
домашньої роботи?

Матеріали.

Для початку вам потрібно
сформулювати тези, які в
підсумку повинні скластися
в мотиваційне
повідомлення підліткам про
проєкт з описом сенсів для
участі в ньому. Пам'ятайте,
що ваше завдання —
розповісти про проєкт, а не
озвучити інформацію по
пунктах сухо. Намагайтеся
уникати довгих
формулювань — ідеальна
розповідь триває 45-85
секунд. Зробіть це до
старту навчання на курсі.

Тут все просто. Розділіть
великий клас (якщо в ньому
25-40 людей) на мінігрупи
по 5 осіб, максимум. Далі
інтегруйте в заняття метод
"перевернутого класу", коли
вебінари та відеокейси
відводяться на самостійний
перегляд вдома, а на
занятті з вами, де ви
виступаєте в ролі, як
вчителі, так і модератора,
обговорюються
переглянутий контент,
інсайти побаченого і
почутого. Можна провести
таку дискусію в форматі
дебатів між командами: в
ZOOM в різних кімнатах або
просто за різними столами,

Якщо уроки проводяться
офлайн, то слід
роздрукувати матеріали
уроку, а картинки та схеми
краще виводити на екран
проєктора. Якщо онлайн, то
все візуальні елементи
курсу рекомендовано
виводити на екран та
обговорювати їх.
Підключатися до вебінарів
теж було б гарно, щоб бути
на одній хвилі з підлітками.
А також передивитися
заняття у записі.

якщо заняття
відбуватиметься у класі.

Рекомендації для розповіді:

Рекомендації до типів
завдань:

Рекомендації до друку
матеріалів:

✓ Навчання триває місяць
✓ Усі заняття
проходитимуть в Google
Classroom

✓ Завдання, пов'язані з
генерацією ідей або
конкретними діями,
постарайтеся починати

✓ Щосереди буде відкритий заняття, під вашим
доступ до нового уроку

керівництвом, щоб додому

✓ У п'ятницю — зустріч з

учням залишилося лише

практиками сфери на

доробити завдання

онлайн-вебінарі
✓ Є чат для питань
менеджеру курсу в
телеграмі
✓ Результатом роботи є
пітч: 5-хвилинна
презентація кожного
підлітка у режимі онлайн
перед менторами та
експертами курсу
✓ Подарунки від Foxtrot теж

✓ Буде добре, якщо ви
зможете роздрукувати
матеріали в кольорі та
якості

✓ При необхідності можна
також підготувати
екстраінфо за схемами

✓ Завдання, пов'язані зі

заняття в рамках курсу, щоб

збором інформації або

спростити підліткам

дослідженнями, а також з

засвоєння знань

підготовкою презентації з
ідеями слід розбити разом з

✓ Заздалегідь програйте

підлітками на послідовні

відеоролики самі, щоб

короткі кроки, прописати

переконатися, що якість

скільки часу займе кожен

звуку і зображення — ок!

крок, почати все на уроці —
фіналізація вдома

будуть (нагороджуються

✓ Круто перевіряти

тільки призові місця)

зроблені завдання на
початку наступного уроку:
це займає не більше 10
хвилин, або можна просто

попросити продублювати
зроблену роботу вам на
email
✓ Аналізувати зворотний
зв'язок від менеджера
Школи Майбутнього разом з
підлітками також дуже
рекомендовано. Підліткам
потрібна ваша допомога!
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Тема проєкту.

Репетиція перед
презентацією.

За день до презентації.

В результаті навчання,
після трьох тижнів,
підліткам доведеться
працювати над
презентацією з 9-10 слайдів
— це є презентація ідеї
проекту і всього шляху
роботи над нею: від пошуку
до валідації. Кльово
нагадати учням, що вони
завжди можуть звернутися
до вас за допомогою, а ще
про дедлайни і необхідність
зробити все заздалегідь.

Розвиток софт Скіл лежить в
основі програми Startup
Bootcamp також. Тому, щоб
мінімізувати стрес підлітків
перед виступом, заплануйте
в частині уроку серед тижня
провести репетицію.
✓Спочатку попросіть
підлітків записати самих
себе на відео. Переглянути

Ви - вчитель і наставник.
Пройшовши цей місячний
шлях разом з вашими
командами, не прагніть
когось виділяти особливо.
Обов'язково виділіть 2-3
хвилини від звичної
шкільної рутини на те, щоб
подякувати всім підлітків в
участі в Startup Bootcamp і

себе, виписати зони

побажайте удачі тим

розвитку, де і якомога

командам, що підготували

краще, перезаписати і

презентацію, встигли її

переглянути знову.

здати в терміни і отримали

✓ Запропонуйте виступити

можливість виступити на

перед одногрупниками /

фінальному Пітчi. Попросіть

однокласниками для

всіх однокласників бути на

впевненості!

події, вона відбувається
зазвичай онлайн і
підтримати один одного.
✓ Посилання на пітч
закиньте в ваш загальний
чат або на мейли учнів

Ми склали свій набір рекомендацій для вас вище. Прийшов час зробити важливі замітки
або роздрукувати цю методичку, щоб записувати важливі думки в процесі навчання вашої
великої команди на Startup Bootcamp від благодійного фонду Школа Майбутнього!
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