Komunikat nr 5
Skierowany do wychowanków.
Rodziców i opiekunów prosimy o zapoznanie się z nim.
Witajcie!
Jesteście już zalogowani na swoich skrzynkach pocztowych i macie pełny dostęp do wszystkich
materiałów. Część z Was pisze do nas, umieszcza komentarze, zrzuty ekranu, wykonuje zadania.
Dostępny jest krótki film wprowadzający, aby ułatwić Wam korzystanie z Google Classroom.
Mam nadzieję, że po jego obejrzeniu będziecie się czuć pewniej poruszając się po przedmiotach,
materiałach i zadaniach (link do filmu jest na końcu komunikatu).
Zanim obejrzycie film, przeczytajcie jednak kilka zasad, o których przestrzeganie Was prosimy:
1. Codziennie (od poniedziałku do piątku) sprawdzajcie swoją skrzynkę, ponieważ praktycznie
każdego dnia pojawiają się tam materiały od nauczycieli.
2. Zapisujcie się na wszystkie przedmioty. Niektórzy z Was zapisywali się tylko na niektóre
przedmioty. Przedmiotów jest tyle samo ile podczas nauki w szkole.
3. Na naszej stronie jest wykaz konsultacji i adresy do kontaktu z nauczycielami (Komunikat nr
4). Proszę kontaktować się z każdym nauczycielem w sprawie jego przedmiotów. Nie
wysyłajcie jednemu nauczycielowi (np. wychowawcy klasy) wiadomości i pytań dotyczących
innych przedmiotów. Pamiętajcie, że pracujemy zdalnie, ale nauczyciele pracują też w ośrodku
i nie zawsze będą dostępni o dowolnej porze.
4. Będziemy sprawdzać na ile jesteście obecni i aktywni. Wasza aktywność jest dla nas
najważniejsza.
5. Będziecie otrzymywać oceny.
6. To, że nie ma w danym dniu TESTU lub SPRAWDZIANU - NIE OZNACZA, ŻE NIC NIE jest zadane.
ZADANIA POLEGAJĄ NA WYKONYWANIU ĆWICZEŃ,
SAMODZIELNIE I POD KONTROLĄ RODZICÓW W DOMU.

CZYTANIU,

ODRABIANIU

ZADAŃ

7. Możemy umawiać się na rozmowę z kamerką (aplikacja MEET) albo na czacie (aplikacja
hangout, chat), jeśli ktoś chce. Część z Was już z tego korzysta. Nie chcemy wymuszać
konkretnej godziny, ponieważ nie każdy ma do tego warunki. Uczycie się w godzinach
dopasowanych do siebie, w miarę swoich możliwości i swoim tempem, ALE UWAGA - UCZYCIE
SIĘ!

Ikona aplikacji Chat, Hangout oraz Meet

Zadania możecie robić : na kartkach, w zeszytach, w notatnikach. Możecie wydrukować karty
pracy i ćwiczenia (jeśli ktoś chce i może). Część zadań możecie też zrobić na komputerze i np.
wysłać w STRUMIENIU zrzut ekranu albo zdjęcie.
Google ClassRoom , jak i Skrzynka Gmail działają także na telefonie - trzeba pobrać te aplikacje
ze sklepu Play (z telefonu łatwo i wygodnie jest dodać zdjęcie lub zrzut ekranu).
8. BRAK AKTYWNOŚCI (NP PRZEZ KILKA KOLEJNYCH DNI), brak robienia zadań - będziemy musieli
niestety weryfikować i odpowiednio oceniać.

9. Jeśli macie pytania odnośnie korzystania z Google Classroom - to zapraszam. Proszę jednak
unikać ogólników w stylu "nie umiem tego zrobić". Taka informacja często niewiele nam mówi.
Ważne są konkrety. Przede wszystkim czytajcie wszystko uważnie, bo sporo problemów bierze
się z nieuważnego czytania opisów, instrukcji i poleceń.
10.
Dbajcie o siebie w domu podczas kwarantanny. Pomagajcie też swoim rodzicom
i opiekunom. Nie narażajcie zdrowia swojego i innych.
FILM JEST DOSTĘPNY TUTAJ:
https://drive.google.com/file/d/1Y_t6HNCvbTcNxN_Mhep2WMGnmec7MTEl/view?usp=sharing
Wojciech Furgała

