Prowadzenie zajęć.
W zależności od specyfiki prowadzonej jednostki modułowej i liczby godzin lekcyjnych
przypadających na tydzień, planuję w ramach zajęć:
 wysyłać uczniom przygotowane przez siebie prezentacje;
 wysyłać uczniom materiały tematyczne w postaci artykułów branżowych, stron
internetowych itp.;
 wysyłać uczniom materiały w postaci dokumentacji, norm itp.;
 wskazywać do obejrzenia ogólnodostępne filmy obejmujące realizowaną tematykę;
 w razie potrzeby nagrywać i wysyłać własne krótkie filmy z instruktażem;
 zalecać zainstalowanie przydatnego do zajęć darmowego oprogramowania (np. EcoStruxure
Machine Expert - Basic)
 wysyłać zadania do samodzielnej realizacji np. praca z tekstem, projekty, zadania typu
egzaminacyjnego;
 zalecać uczniom rozwiązywanie testów egzaminacyjnych ze strony
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/
Uczniowie mogą zapoznawać się z przesłanymi materiałami w dogodnym dla siebie czasie.
Ilość i rodzaj ocen.
Przewiduję rytmiczność stawiania ocen raz na 2-3 tygodnie w zależności od realizowanej liczby
godzin i tematów. W zależności od rodzaju zajęć, będą to oceny z zadanych ćwiczeń, zadań,
sprawozdań, prac typu referaty, quizów, do wykonania przez ucznia w określonym czasie (oceny
zgodne z przyjętą skalą oceniania). Biorę pod uwagę realizację pomniejszych zadań, które będę
oceniała na zasadzie +/-.
W przypadku każdej zadanej do wykonania pracy uczniowie dostaną kilka dni na jej wykonanie,
przy czym ostateczny termin i godzina będą ściśle określone.
Sposób poprawy ocen.
Jeśli jakiś uczeń zgłosi do mnie chęć poprawy oceny, postaram się wyjść mu naprzeciw i to
umożliwić. W zależności od tego z czego była to ocena, zadam na przykład jakąś pracę do
wykonania.
Konsultacje
W ramach konsultacji będę obecna przy komputerze w poniedziałek od godziny 10:00 do 11:00 i
czwartek od godziny 15:00 do 16:00. Można się ze mną kontaktować przez e-dziennik.
Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć
W ramach każdego tematu udostępniam uczniom niezbędne materiały przy pomocy „chmury”
internetowej (box.com) lub wskazuję linki do źródeł z których mają skorzystać (np. filmy z cyklu
„RS Elektronika” lub „Kowalski.Automation”, adres do pobrania oprogramowania)

