Janusz Toczek
Sposoby monitorowania postępów oraz weryfikowania wiedzy i umiejętności uczniów
(nauczanie zdalne)
Nauczanie odbywa się poprzez:
- zamieszczanie na platformie szkolnej www.konarski.edu.pl/ftp materiałów i wskazówek
niezbędnych do wykonania przez uczniów określonych poleceń;
- dostarczanie uczniom niezbędnych materiałów pomocniczych oraz indywidualnych komentarzy
do wykonywanych przez nich zadań z wykorzystaniem poczty służbowej i dziennika
elektronicznego;
- uczniowie wysyłają wykonane przez siebie prace i ćwiczenia na pocztę służbową nauczyciela w
formie umożliwiającej ich odczytanie i ocenę;
- w przypadku problemów z wykonaniem określonych zadań, wątpliwości i pytań, możliwe są
indywidualne konsultacje za pośrednictwem poczty służbowej, dziennika elektronicznego, a w
sytuacjach szczególnych (gdy np. uczeń ma utrudniony dostęp do tych komunikatorów) poprzez
kontakt telefoniczny;
- w przypadku, gdy uczeń nie wykazuje oczekiwanej aktywności w procesie uczenia się (np. nie
odbiera wiadomości i nie wysyła zleconych zadań) nauczyciel nawiąże osobisty kontakt z nim i
jego opiekunami w celu wyjaśnienia powodów tego stanu rzeczy za pośrednictwem dostępnych
komunikatorów.
Sposób oceniania:
- nauczyciel na bieżąco ocenia prace wykonane przez uczniów; w przypadku dłuższych wypowiedzi
pisemnych- w terminie do siedmiu dni od daty ich otrzymania. Oceny za te prace wpisywane są do
dziennika elektronicznego na bieżąco;
- w zależności od charakteru zadania nauczyciel może nie wystawić za nie oceny, ale wysyła
uczniowi informację o jakości i poprawności wykonanej pracy.
Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce oraz otrzymanych ocenach dokonuje się
poprzez wpisanie ocen do dziennika w odpowiednio opisanej kolumnie, a w sytuacjach tego
wymagających (jak np. brak widocznych postępów ucznia czy niewykonywanie przez niego zadań i
poleceń) przewiduje się indywidualne konsultacje z uczniem i/lub jego opiekunami za
pośrednictwem dostępnych komunikatorów, a zwłaszcza poprzez dziennik elektroniczny. W
sytuacjach szczególnych przewiduje się także kontakt telefoniczny (na zasadach ustalonych przez
obie strony).
Materiały i źródła pomocnicze
Edukacja zdalne odbywa się z wykorzystaniem:
- podręczników szkolnych;
- autorskich materiałów własnych nauczyciela;
- materiałów pomocniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (m. in.
platformę www.epodręczniki.pl i inne;
- materiały prezentowane w publicznej telewizji i radiofonii oraz w Internecie – nieobjęte
szczególnymi prawami ochronnymi (np. autorskimi) typu: filmy fabularne i edukacyjne, prezentacje
itp. (w ograniczonym zakresie);
- materiały edukacyjne wydawnictw szkolnych.

