Informatyka





klasy pierwsze Technikum 5-leniego
klasy drugie Technikum 4-leniego
klasy trzecie Technikum 4-leniego
klasy czwarte Technikum 4-leniego

Forma przeprowadzania zajęć, ocenianie, poprawianie ocen:
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Nauczyciel przesyła do każdej klasy (za pośrednictwem dziennika/zadania domowe) do
każdego tematu materiały do pracy zdalnej ucznia.
Jako materiał źródłowy uczniowie wykorzystują:
 podręcznik,
 opracowany przez nauczyciela i wysłany w formie linku materiał, który w zależności
od tematu opisuje realizowane zagadnienia lub powołuje się na strony podręcznika,
zawiera ćwiczenia rozwiązane do przeanalizowania oraz ćwiczenia do
samodzielnego wykonania. W zależności od tematu lekcji podawane są linki do
filmów - tutoriali.
 https://cke.gov.pl -zadania maturalne
 www.epodreczniki.pl
Wszyscy uczniowie posiadają podręczniki. W zależności od tematu lekcji uczniowie
będą wykonywać ćwiczenia tam zawarte, aby ograniczyć konieczność pracy przy
komputerze.
Każda klasa po zrealizowanej partii materiału będzie miała wysłany link do quizu, który
zweryfikuje wiedzę ucznia w ściśle określonym przedziale czasu, w terminie (dzień
i godzina) ustalonym z uczniami danej klasy niekoniecznie zgodnym z planem lekcji.
Wykonanie quizu będzie podstawą do uzyskania oceny o wyższej wadze.
Uczniowie będą mieli wysyłane zadania praktyczne do realizacji w domu w ściśle
określonym przedziale czasu w terminie ustalonym z uczniami danej klasy
niekoniecznie zgodnym z planem lekcji. Wykonanie zadania będzie podstawą do
uzyskania oceny o wyższej wadze.
Uczniowie będą mieli wysyłane zadania praktyczne do realizacji w domu w dowolnym
czasie, które będą wysyłać nauczycielowi w wyznaczonym terminie (np. za tydzień).
W zależności od rodzaju zadania, wykonanie jego będzie ocenione zgodnie
z ustaleniami z klasą. Może to być ocena lub + jako ocena z aktywności.
Zasady zgodne z przyjętymi we wrześniu: ++++ = 5.
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.
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.
Poprawa ocen – proszę uczniów o kontakt, wówczas otrzymają do wykonania
ćwiczenie, dające możliwość poprawy oceny (ściśle określony czas na wykonanie
i odesłanie).

