NAUCZANIE ZDALNE – RELIGIA
SPOSOBY MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW
§

weryfikacja wiedzy i umiejętności
oraz sposoby informowania
rodziców o postępach ucznia oraz
uzyskanych przez niego ocenach

Kanał y komunikacji:
§
§

dziennik elektroniczny
poczta elektroniczna

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość będą realizowane
w szczególności przez podejmowanie
przez ucznia aktywności określonych
przez katechetę, potwierdzających
zapoznanie się ze wskazanym materiałem
i dających podstawę do oceny pracy
ucznia.
2. Zadania będą zawierały
komentarz/instrukcję katechety, które
będzie wskazówką dla ucznia w
samodzielnej pracy.
3. Przygotowane zadania przemiennie będą
łączyły kształcenie z wykorzystaniem
komputera, laptopa czy telefonu
uwzględniając równomierne obciążenie
dzieci pracą z tymi urządzeniami.
4. Zadania opatrzone będą sposobem ich
wykonania i terminem informacji
zwrotnej przesłanej przez e-dziennik, email lub w sposób ustalony z
nauczycielem.
5. Zadania podlegające ocenie będą oceniane
zgodnie z kryteriami ocen zawartymi w
Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania,
z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych
uczniów.
§

źródła i materiały niezbędne do
realizacji zadań

§
§
§
§
§
§
§

§

e - dziennik
strony internetowe Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Ministerstwa
Cyfryzacji
strona wydziału katechetycznego
podręczniki do nauczania religii
wydawnictwa św. Wojciecha
Biblia (wersja książkowa i elektroniczna)
serwis katechetyczny Natan
portale internetowe związane z
podręcznikami do religii, np.
https://www.swietywojciech.pl/Strefakatechety
propozycje kart pracy z wykorzystaniem

§
§

§
§
§
§
§

formy i terminy konsultacji, które
zapewnią każdemu uczniowi lub
rodzicom możliwość konsultacji z
nauczycielem przedmiotu

§
§

myślenia wizualnego
tworzenie pomocy dydaktycznych za
pomocą TIK;
kanały tematyczne na You Tube:
- propozycje krótkich filmów dla dzieci:
https://dominikanie.pl/video/pandziochy/
- propozycje filmów dla młodzieży:
https://dominikanie.pl/video/biblia/
- Mocni w Duchu TV live
- program religijny dla dzieci: „Ziarno”
- Katecheza bez granic
- filmoteka Promyczka
- Mały Przewodnik Katolicki
- filmy chrześcijańskie
- VOD
- Katoflix
- animowane filmy religijne dla dzieci
- 3MC Trzyminutowy Katechizm Polski
platformy edukacyjne:
-Learning Apps
- Wordwall
własne materiały elektroniczne: testy,
prezentacje, quizy
Archidiecezjalny konkurs plastyczny
Parafialno-szkolny konkurs wiedzy i
konkurs plastyczny
dziennik elektroniczny
od poniedziałku do piątku od godziny
8.00 do 16.00

