FIZYKA- MGR RENATA DĄBROWSKA
Sprawozdanie z realizacji nauczania zdalnego
1. Sposoby komunikowania się z uczniami.
Klasa : I Ag, I Bg, I Cg, I Ap, I Bp, I Cp, I Dp,I Ep współpracuję za pomocą
komunikatora Messenger oraz poczty elektronicznej. Podobnie z uczniem klasy I Bp,
Kamilem Przybyłem. Uczennica Roksana Justyna – kontakt telefoniczny. Ponadto zostały
utworzone grupy klasowe. Uczniowie otrzymują zadania wraz z materiałami niezbędnymi
do ich realizacji oraz linkami do wybranych: artykułów, filmów. Pracę przesyłają na
pocztę elektroniczną i tą samą drogą otrzymują informację zwrotną w postaci komentarza
oraz oceny. Po omówieniu realizacji zadań dopiero przechodzę do analizy kolejnych treści
programowych. Z uwagi na to, że uczę w ośmiu klasach i za każdym razem muszę
sprawdzić bardzo dużo prac, a także napisać spersonalizowane komentarze, komunikuję
się z uczniami dwa razy w tygodniu.
W dniach, w których uczniowie mają lekcje według planu, będę przesyłać im poprzez
pocztę elektroniczną materiały i treści programowe oraz omawiać zadania
domowe i wyjaśniać.
2. Sposoby prowadzenia lekcji:
Uczniowie opracowują tematy w formie notatek, odpowiedzi do ćwiczeń z podręcznika,
kart pracy. Zapoznają się z tematem za pomocą pracy z podręcznikiem, przesłanym
materiałom min. Linków do filmów, stron edukacyjnych. Uczniowie otrzymują zadania wraz
z określonym terminem wykonania. Podstawa programowa jest realizowana w wymiarze
obowiązującym wg planu lekcji klasy. Bezpośredni kontakt z uczniami umożliwia ocenę
możliwości uczniów i modyfikacji pracy.
Uczniowie otrzymali zagadnienia programowe do realizacji podstawy.
3. Monitorowanie postępów:
Odbywa się za pomocą korespondencji e-mail.
Ocenie będą podlegały przesłane prace pisemne, ich poprawność, terminowość wykonywania
i nadsyłania oraz zaangażowanie ucznia, część udokumentowana w zeszycie przedmiotowym.
Możliwe sprawdzenie wiedzy i umiejętności poprzez platformę Kahoot , Arkusz Google lub
inne.
4. Sposoby komunikowania się z rodzicami:
Z rodzicami komunikuję się telefonicznie oraz poprzez wiadomości SMS lub pocztę
elektroniczną (renata51@poczta.onet.eu)
Kontakt telefoniczny – poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00.

5. W pracy z uczniami wykorzystuję materiały z następujących stron:
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
www.eszkola.pl
https://www.youtube.com
www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://epodreczniki.pl
www.elerning.piotrkow.pl
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