Systemy operacyjne, – klasy II i III Technikum 4-leniego - mgr Paweł Stępniewski
Forma przeprowadzania zajęć, ocenianie, poprawianie ocen:
1.Nauczyciel przesyła (za pośrednictwem dziennika) do każdego tematu:
punkty stanowiące notatkę, zawierające wskazówki nauczyciela, niektóre
wymagające dopełnienia przez ucznia po zapoznaniu się z tematem.
2.Jako materiał źródłowy uczniowie wykorzystują: podręcznik, prezentację multimedialną oraz – linki do
specjalistycznych materiałów.
3.Uczniowie posiadają linki do maszyn wirtualnych, programów pomocnych przy wykonywaniu ćwiczeń
po każdej lekcji.
4.Wykonane/udokumentowane prace przez uczniów będą przesyłane na adres mailowy specjalnie do tego
celu stworzony, w określonym czasie. Na tej podstawie uczniowie będą oceniani. Adres ten służy również
do komunikacji z uczniami.
5.Wszyscy uczniowie otrzymują link do narzędzi, prezentacji umożliwiających im doskonalenie
znajomości z przedmiotu zawodowego.
6.Możliwość konsultowania z nauczycielem ćwiczeń, rozwiązywania problemów, pytania o wszystko co
związane jest z lekcją i przedmiotem - od poniedziałku do piątku w godzinach:8.00-15.00 , za
pośrednictwem
dziennika elektronicznego i adresu poczty.
7.Poprawa ocen – proszę uczniów o kontakt, wówczas otrzymają do wykonania ćwiczenie, dające
możliwość poprawy oceny (ściśle określony czas na wykonanie i odesłanie).
Podstawy sieci komputerowych, – klasy I Technikum 5-leniego - mgr Paweł Stępniewski
Forma przeprowadzania zajęć, ocenianie, poprawianie ocen:
1.Nauczyciel przesyła (za pośrednictwem dziennika) do każdego tematu: punkty stanowiące notatkę,
zawierające wskazówki nauczyciela, niektóre wymagające dopełnienia przez ucznia po zapoznaniu się z
tematem.
2.Jako materiał źródłowy uczniowie wykorzystują: podręcznik, prezentację multimedialną oraz – linki do
specjalistycznych materiałów.
3.Uczniowie posiadają linki do maszyn wirtualnych, programów pomocnych przy wykonywaniu ćwiczeń
po każdej lekcji.
4.Wykonane/udokumentowane prace przez uczniów będą przesyłane na adres mailowy specjalnie do tego
celu stworzony, w określonym czasie. Na tej podstawie uczniowie będą oceniani. Adres ten służy również
do komunikacji z uczniami.
5.Wszyscy uczniowie otrzymują link do narzędzi, prezentacji umożliwiających im doskonalenie
znajomości z przedmiotu zawodowego.
6.Możliwość konsultowania z nauczycielem ćwiczeń, rozwiązywania problemów, pytania o wszystko co
związane jest z lekcją i przedmiotem - od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 za
pośrednictwem
dziennika elektronicznego i adresu poczty.

7.Poprawa ocen – proszę uczniów o kontakt, wówczas otrzymają do wykonania ćwiczenie, dające
możliwość poprawy oceny (ściśle określony czas na wykonanie i odesłanie).

