Edukacja dla bezpieczeństwa – klasy pierwsze Technikum 5-leniego - mgr Borówka Robert
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, przesyłaną do każdej lekcji
prezentację multimedialną oraz w zależności od tematu – linki do ciekawostek.
www.epodreczniki.pl
3. Uczniowie dostaną tematy referatów i prezentacji, do przygotowania które zostaną
ocenione, będą wykonywali ćwiczenia, które będą zamieszczane na dzienniku dotyczące
zrealizowanych lekcji, których wykonanie będzie podstawą do uzyskania oceny z aktywności
(++++ = 5). 1 -2 zadania po danej lekcji.
4. W celu łatwiejszej i szybkiej komunikacji z uczniami, oraz ewentualnego konsultowania
problemów związanych z lekcją, uczniowie otrzymali mój adres email oraz możliwość
komunikacji na komunikatorze Messenger.
5. W zależności od tematu lekcji, uczniowie będą otrzymywali również linki do filmów
edukacyjnych, pozwalających w dogodnym dla ucznia czasie poszerzyć wiedzę.
6. 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.
7. Poprawa ocen – proszę uczniów o kontakt, wówczas otrzymają do wykonania ćwiczenie,
dające możliwość poprawy oceny (ściśle określony czas na wykonanie i odesłanie).
Wychowanie fizyczne - mgr Borówka Robert
Forma przeprowadzania zajęć, ocenianie, poprawianie ocen:
1. Nauczyciel przesyła (za pośrednictwem dziennika) do każdego tematu: informację
zawierające wskazówki nauczyciela do wykonywanych ćwiczeń.
2. Jako materiał źródłowy uczniowie wykorzystują przesyłaną prezentację multimedialną
zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz w zależności od tematu – linki do
ciekawostek, zachęcające do zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania.
3. W celu łatwiejszej i szybkiej komunikacji z uczniami, oraz ewentualnego konsultowania
problemów związanych z lekcją, uczniowie otrzymali mój adres email oraz możliwość
komunikacji na komunikatorze Messenger.
4. W zależności od tematu lekcji, uczniowie będą otrzymywali również linki do filmów
edukacyjnych, pozwalających w dogodnym dla ucznia czasie poszerzyć wiedzę.
5. 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.

