Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji
wiedzy i umiejętności uczniów
Matematyka – Dariusz Drabczyk
Używam platformy e-learningowej moodle dostępnej dla uczniów pod adresem
https://ekonar.mat.pisz.pl
Kopia wszystkich treści i publikowanych tam materiałów dostępna jest również pod adresem
http://konarski.edu.pl/ftp/ddrabczyk
Sposób sprawdzenia aktywności (obecności):
W danym dniu, w którym uczeń miał lekcję wieczorem sprawdzam jego aktywność na kursie.
Uznaję, że uczestniczył w zajęciach jeśli w danym dniu wyświetlił zawartość kursu na który jest
zapisany. Jeżeli na danej lekcji należało uruchomić jakąś aktywność (np. test) lub zasób (np. film)
to sprawdzam czy taka czynność została wykonana. Jeżeli nie, to przypominam o tej konieczności
przy użyciu poczty wewnętrznej e-konara. Jeśli uczeń przez dłuższy czas nie loguje się na serwerze
e-larningowym to kontaktuję się z nim za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Sposób oceniania pracy uczniów:
1) Oceniane zadań odesłanych przez uczniów przy użyciu zasobu o nazwie „zadanie”
Zadania można przesyłać w określonym ustalonym w „zadaniu” terminie.
Nauczyciel określa formę i termin nadsyłania prac, biorąc pod uwagę ograniczenia uczniów
w dostępie do urządzeń technicznych i internetu. (w razie problemów możliwe jest odesłanie
rozwiązania zadania na adres mailowy d.drabczyk@konarski.edu.pl).
Akceptowane są wszystkie formaty plików.
2) Ocenianie testów umieszczonych na platformie moodle (quiz). Każdy uczeń ma ma inny test
indywidualnie oceniany za pomocą narzędzi platformy e-learningowej.
3) Ocenianie aktywności przy użyciu forum aktualności. Możliwe jest zadawanie pytań
skierowanych tylko do nauczyciela, jak i pytań skierowanych do wszystkich uczestników kursu.
W dyskusji mogą brać udział wszyscy uczestnicy kursu. Mogą również udzielać odpowiedzi
na zadane pytania.
Sposób informowania ucznia lub rodzica o postępach oraz otrzymanych ocenach:
1) Oceny są dostępne dzienniku ocen wbudowanym w platformę moodle
2) Nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców o wyniku wpisując ocenę w dzienniku
elektronicznym.
3) Uczniowie otrzymują informację zwrotną oraz komentarz do zadań przesłanych drogą
elektroniczną (zazwyczaj jest to scan ocenionej pracy). Informacja zwrotna jest jednym
ze składników każdej aktywności platformy moodle
3. Uczniowie mają możliwość konsultowania się z nauczycielem za pomocą wewnętrznej poczty
elektronicznej platformy moodle lub przy użyciu dziennika elektronicznego lub na adres
d.drabczyk@konarski.edu.pl
Dariusz Drabczyk

