Informacja dla słuchaczy – od 17 października 2020 r.
1. Liceum ogólnokształcące ma wszystkie zajęcia zdalnie. Szkoła podstawowa
także ma zajęcia zdalnie.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zajęcia teoretyczne zdalnie, a praktyczne
w szkole (w CKU, w CKZ, w ZSS). Informujcie wszystkich znajomych ze
szkoły.
2. Kontaktujcie się z nauczycielami. Jeżeli macie problemy z internetem lub
komputerem – dzwońcie do CKU.
3. Do nauki zdalnej wykorzystamy szkolną platformę edukacyjną:
moodle.cku.torun.pl
4. Nauczyciele mogą zaproponować inną formę prowadzenia zajęć, poza
platformą (np.komunikatory, fb …)
5. Nauczyciele przygotują dla Was materiały. Na platformie, przy każdym
przedmiocie, będzie informacja na ten temat.
6. Praca na platformie, współpraca z nauczycielami, będzie traktowane jako
obecność na zajęciach.
7. Materiały możecie przeglądać w dowolnym czasie. Zadania również. Nie
musi to być sobota lub niedziela. Jednak niektóre mogą mieć ograniczony
czas dostępu np. 2 tygodnie, bo później pojawią się nowe.
8. Prace kontrolne – tematy i polecenia są na platformie przy każdym
przedmiocie, a jeżeli ktoś nie ma dostępu - musi się skontaktować z
nauczycielem (można skorzystać z pomocy opiekuna semestru lub
sekretariatu).
Prace kontrolne można:
•
pisać ręcznie lub na komputerze,
•
wrzucić do skrzynki, która stoi na boisku CKU (bez
konieczności wchodzenia do szkoły),
•
wysłać tradycyjną pocztą,
•
osoby, dla których powyższe metody są kłopotliwe - przesyłać
mailem skan do nauczyciela lub przesyłać plik z pracą przez
platformę.
Uwaga! Jeżeli chodzi o zdjęcia (prac, zeszytów), to przesyłajcie je tylko do
nauczycieli, którzy zdjęć oczekują. Do tych, którzy wyraźnie o to proszą.
Ponieważ zdjęcia często są mało czytelne (tak wynika z naszych
doświadczeń z wiosny), chcemy to ograniczyć. Jednak dla niektórych
nauczycieli to jest idealna forma i zdjęcia chcą otrzymywać.
Uwaga! Nauczyciel może określić, jaką metodę przesyłania prac preferuje.
9. O ocenach z prac kontrolnych możecie dowiedzieć się kontaktując się z
nauczycielem przez platformę lub w sekretariacie szkoły.
10.Nauczyciele wyznaczą daty konsultacji dodatkowych. One także odbędą się
bez obecności w szkole.
11.Egzaminy na razie odbywać się będą elektronicznie: platforma, mail,
telefon.
12.W szkole będą dostępne wersje papierowe zadań na prace kontrolne
i zadań egzaminacyjnych.
Wasi nauczyciele

