GEOGRAFIA - Zdalne nauczanie w klasie IIIC i IIIB/C – MGR ANETTA
SZEWCZYK
Z uczniami klasy IAp, IBp, ICp, IDp, IEp, IAg, IBg, ICg oraz IIC kontakt przez
komunikator Messenger oraz przez utworzone skrzynki pocztowe dla poszczególnych klas.
Podobnie z uczniami, którzy do tej pory korzystali z nauczania indywidualnego. Nawiązanie
kontakut telefonicznego z mamą Roksany Justyny z kl. IEp i z mamą Kacpra Wojtali z klasy
IBg. Z Kamilem Przybyłem z klasy IBp nawiązałam kontakt elektroniczny i wszelkie
materiały przesyłam na jego adres e-mail.
Treści przekazuję uczniom w następujący sposób:
-

Na każdy tydzień podaję temat i zagadnienia konieczne do realizacji.
Udostępniam uczniom opracowane lekcje na platformie epodręczniki.pl
Uczniowie wykonują w zeszytach zlecone zadania, robia zdjęcia i wysyłaja do
mnie.
Uczniowie otrzymują karty pracy, które po uzupelnieniu przesyłają na mój adres
e-mail.
Wszystkie zadania wykonane przez uczniow weryfikuję i opatruję komentarzem.
Zobowiązałam uczniów do pobrania bezplatnej aplikacji umożliwiajacej ćwiczenie
znajomości mapy fizycznej i politycznej.

Sprawdzaniu i ocenianiu będą podlegały:
- Zadania, prace pisemne i karty pracy przesyłane drogą elektroniczną;
- Testy i kartkówki tworzone w Formularzu Google
- Terminowość nadsyłania prac i zaangażowanie

Kontakt z rodzicami – elektroniczny na adres anetta.2733@gmail.com , będę
odpowiadać na wiadomości w każdy poniedziałek.

GEOGRAFIA - Zdalne nauczanie w klasie IIIC i IIIB/C – MGR ANETTA
SZEWCZYK
Z uczniami klasy IIIc i IIIb/c nawiązałam kontakt przez komunikator Messenger oraz przez
utworzoną skrzynkę pocztową geomatura2020@gmail.com
1. Udostępniłam uczniom arkusze maturalne z ostatnich lat do samodzielnej pracy.
2. Zobowiązałam uczniów do rozwiązania testów powtórzeniowych z kolejnych działów
i przesłania rozwiązania na mój adres e-mail do końca każdego tygodnia np.
„Atmosfera” do 27.03.2020r.

3. Zaleciłam pobranie bezpłatnej aplikacji w celu ćwiczenia znajomości mapy (mapy
fizyczne, polityczne).
4. Ocenie będą podlegać utworzone testy w Formularzach Google, oraz rozwiązane
zadania przesłane drogą elektroniczną. W takiej samej formie przewiduję poprawę
oceny.
Wszyscy uczniowie klas maturalnych podjęli współpracę, informacje zwrotne przesyłają na
mój adres: anetta.2733@gmail.com , w razie pytań, wątpliwości i problemów kontaktują się
ze mną przez Messenger.
Kontakt z rodzicami – elektroniczny na adres anetta.2733@gmail.com , będę odpowiadać na
wiadomości w każdy poniedziałek.
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