Język angielski - klasy pierwsze, drugie Technikum 5-letniego.

Forma przeprowadzania zajęć, ocenianie, poprawianie ocen:
1. Nauczyciel przesyła (za pośrednictwem dziennika) - do momentu utworzenia grupy
międzyoddziałowej - zadania i materiały do realizacji dla danej jednostki lekcyjnej, z określeniem
strony w podręczniku i w ćwiczeniach: średnio 2-3 stron w podręczniku, w ramach pracy domowej,
zgodnie z dotychczasową praktyką, uczeń uzupełnia 2-3 stron ćwiczeń, korespondujących z
materiałem z lekcji.
2. Uczniom udostępniona dostała baza tematów i materiałów:
artykuły w języku angielskim, filmy oraz e-booki. Na podstawie pracy z tekstem lub materiałem
wizualnym, uczniowie wykonują zadanie, dostosowane do ich kompetencji językowych: krótkie
streszczenie, recenzję w postaci wpisu na bloga lub maila. Zadania te mają charakter uzupełniający,
poszerzający wiedzę i słownictwo.
3. Czas przesyłania prac kontrolnych oraz zadań otwartych określony jest na okres jednego tygodnia
od daty ich wyznaczenia. Nie dotyczy to prac dodatkowych, uzupełniających lub z dłuższym
terminem. Opisane prace: imię, nazwisko, klasa, nr z Dziennika, polecenie lub wybrany temat zadania
oraz ewentualne źródła: bibliografię, przesyłać należy w formie tekstowej poprzez dziennik
elektroniczny lub na adres email:
stanislaus.mutz@gmail.com - pracę ze słownictwem należy dokumentować w zeszycie, a skany jako
załączniki dosyłać na prośbę nauczyciela.
Na bieżąco i równolegle z realizowanymi tematami, tak jak dotąd, należy uzupełniać ćwiczenia. Na
jedną jednostkę lekcyjną przeznaczamy 2-3 stron z podręcznika (i 2-3 stron z ćwiczeń w ramach pracy
domowej) Prace domowe oraz bieżące zagadnienia, w przypadku problemów lub niejasności, należy
bezzwłocznie konsultować z nauczycielem.
4. Materiały edukacyjne oraz lekcje w formie video będą przesyłane uczniom lub udostępniane na
grupach klasowych.
5. Konsultacje indywidualne dla uczniów słabszych, wymagających dostosowania tempa pracy,
mających zaległości (również ocenowe) oraz dla uczniów uczniów zdolnych odbywać się będą tą samą
drogą elektroniczną; w tych przypadkach, przewidziane są zadania dodatkowe, w formie linków,
testów lub krótkich lekcji on-line - realizujacych zadania, związane z rozwijaniem umiejętności
mówienia i rozumienia języka mówionego. Możliwość konsultacji zadań, ich treści lub zagadnień z
lekcji - od poniedziałku do piątku, po zakończonych zajęciach - do godziny 15:30 lub przed ich
rozpoczęciem, zgodnie z planem lekcji nauczyciela.
6. Ocenianie, uzupełnianie zaległych ocen i ich poprawa. Proszę o indywidualny kontakt, uczniowie ci
otrzymają do wykonania ćwiczenia i zadania oraz ściśle określony czas na ich wykonanie.
7. Część zadań będzie miało charakter projektów(prezentacje multimdialne, mapy pamięci, bank
słów, itp.) ; w tym przypadku mogą być one zadaniami grupowymi, wykonanymi on-line i
umieszczonymi w Sieci.

