Geografia – klasy pierwsze Technikum 5-letniego - mgr Dorota Tyralik
Forma przeprowadzania zajęć, ocenianie, poprawianie ocen:
1. Nauczyciel przesyła (za pośrednictwem dziennika) do każdego tematu: punkty stanowiące
notatkę, zawierające wskazówki nauczyciela, czasem niektóre wymagające dopełnienia przez
ucznia po zapoznaniu się z tematem.
2. Jako materiał źródłowy uczniowie wykorzystują: podręcznik, atlas geograficzny,
przesyłaną do każdej lekcji bogato ilustrowaną prezentację multimedialną oraz w zależności
od tematu – linki do ciekawostek.
https://www.geografia24.eu/
www.epodreczniki.pl
3. Wszyscy uczniowie posiadają karty pracy i od początku roku są wdrożeni do wykonywania
ćwiczeń po każdej lekcji. Uczniowie będą wykonywać ćwiczenia tam zawarte, aby ograniczyć
konieczność pracy przy komputerze.
4. Każda klasa posiada założone konto na platformie Learning Apps, gdzie uczniowie
wykonywali prosty quiz powitalny, potwierdzając w ten sposób zalogowanie się i posiadanie
dostępu do platformy. Na platformie będą zamieszczane quizy dotyczące zrealizowanych
lekcji, których wykonanie będzie podstawą do uzyskania oceny z aktywności (++++ = 5). 1 -2
zadania po danej lekcji.
Na zakończenie działu zamieszczony będzie quiz podsumowujący, obejmujący większą
partię materiału, dający ocenę większej wagi.
Czas wykonania quizów: do następnej lekcji, quizy powtórzeniowe – po umówieniu godziny
z uczniami, dostępne będą w ściśle określonym przedziale czasu.
5. Wszyscy uczniowie otrzymali link do narzędzi umożliwiających im doskonalenie
znajomości mapy świata (obiekty hydrograficzne, geologia) – w swoim tempie, jak czas
pozwoli.
6. W celu łatwiejszej i szybkiej komunikacji z uczniami, oraz ewentualnego konsultowania
problemów związanych z lekcją, każda klasa otrzymała prośbę o założenie grupy
przedmiotowej na komunikatorze Messenger.
7. W zależności od tematu lekcji, uczniowie będą otrzymywali również linki do filmów
edukacyjnych, pozwalających w dogodnym dla ucznia czasie poszerzyć wiedzę.
8. Możliwość konsultowania z nauczycielem ćwiczeń, rozwiązywania problemów, pytania
o wszystko co związane jest z lekcją i przedmiotem - od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 15:30 za pośrednictwem komunikatora Messenger lub dziennika
elektronicznego.
9. Poprawa ocen – proszę uczniów o kontakt, wówczas otrzymają do wykonania ćwiczenie,
dające możliwość poprawy oceny (ściśle określony czas na wykonanie i odesłanie).

