
Porządkowanie
Zarządzanie materiałami i informacjami

Cel:
- utworzenie struktury materiałów do Twojego przedmiotu na Wirtualnym Dysku

Czas zastosowania:
- w dowolnym momencie (ale lepiej wcześniej niż później na zajęciach organizacyjnych)

Scenariusz

Przed zajęciami
- Zapoznaj się z treściami tematu 3 Wirtualnego Przewodnika.
- Przygotuj w Dokumentach Google dokument pod nazwą “Organizacja” i zawrzyj z nim następujące  
   informacje:
 - tematy, jakie będziecie omawiać
 - formy pracy: samodzielna vs zespołowa
  źródła wiedzy: książki, artykuły, strony www
 - rodzaje aktywności: wykład, czytanie, dyskusje, projekty itp.
    Udostępnij dokument po linku.
- Zastanów się i zdecyduj, który Wirtualny Dysk chciałbyś wykorzystywać w pracy
   z uczniami/studentami. Dla niego ustalicie wspólnie strukturę materiałów.

Na zajęciach
1. Wprowadź uczniów/studentów w temat zajęć.
2. Podziel uczniów/studentów na kilkuosobowe zespoły. 
3. Wprowadź uczniów/studentów w zagadnienie zarządzania informacjami i materiałami.
    Możesz wykorzystać do tego Wirtualny Przewodnik.
4. Przekaż uczniom/studentom link do dokumentu “Organizacja”. Niech każdy zespół zrobi jego kopię
    i przerobi go w trakcie realizacji zadania.
5. Zadanie: Opracować strukturę dokumentów dla waszego klasowego Dysku Wirtualnego. 
6. Po wykonaniu zadania kolejno każda z grup prezentuje jego wyniki i argumentuje wybrane rozwiązanie.
7. Po prezentacji wszystkich zagadnień zastanówcie się wspólnie:
 a) Która struktura najbardziej Wam odpowiada? Może trzeba je jakoś zmiksować?
 b) W jednym z dokumentów wspólnie ustalacie ostateczny kształt struktury dokumentów i materiałów. 
9. Po zajęciach odtwarzasz strukturę folderów na wybranym dysku i udostępniasz uczniom/studentom.
    Zaczynacie je uzupełniać (możesz na początek włożyć te materiały, które masz już przygotowane).



Wskazówki
W trakcie pracy w czasie roku szkolnego/akademickiego może się okazać,
że wypracowana struktura wymaga modyfikacji - to jest normalne, więc uaktualniajcie ją na bieżąco. 

Na zakończenie wszystkich zajęć warto wspólnie przejrzeć co udało wam się zgromadzić
na Wirtualnym dysku i zastanowić się:
 
 - na ile obecna struktura jest funkcjonalna?
 - na ile taka struktura była pomocna w czasie nauki?
 - czy wszystkie foldery się przydały?
 - co byście z niej zmienili na przyszłość?


