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Zalety i wady nauczania zdalnego

  Ostatnie wydarzenia na świecie przewróciły nasze życie 
o 180 stopni. Zamknięto nie tylko kina, galerie czy ośrodki
sportu, ale także szkoły. Państwo postanowiło wprowadzić
tzw. zdalne nauczanie. Taki system miał zapewnić
kontynuację nauki przez uczniów, w sposób bezpieczny 
oraz zapobiegał rozprzestrzenianiu się pandemii 
i przedłużeniu roku szkolnego o miesiące wakacyjne.
Jednak czy  nauczanie on-line na pewno się sprawdza?
Jakie są jego wady i zalety? Zdania są podzielone. Jedni
wolą tradycyjne nauczanie  i wręcz marzą o powrocie do
szkoły, drugim zaś odpowiada taki system i pozostaliby
przy takiej metodzie nauki.

  Moim zdaniem taki system ma swoje zalety, jedną z nich
jest to, że nauczyciel może podejść do ucznia
indywidualnie. Podczas godzin lekcyjnych w szkole, pod
opieką pedagoga jest nawet do 30 głośnych, rozgadanych
uczniów, których lekcja nie zawsze interesuje. W takim
wypadku, nauczyciel nie może do końca zrealizować
tematu, tak, jakby chciał. Podczas zdalnego nauczania, jest
to możliwe, a tym których temat bardziej zainteresuje
nauczyciel może wyznaczyć dodatkowe materiały lub
zadania. Kolejną z zalet domowego nauczania jest jego
elastyczność. Na wykonywanie zadań mamy cały dzień.
Godziny wideo lekcji także są dostosowane do możliwości
i chęci uczniów. 

Jednak zdalne nauczanie posiada również swoje wady. 

Mankamentem była zbyt duża ilość materiału zadawana
uczniom. Ten problem udało się rozwiązać i po tygodniu
zniknął. Zdalna praca w grupach też jest utrudniona, gdyż
nie możemy tak jak wcześniej spotykać się "twarzą 
w twarz". Zdarzają się przypadki, gdy utrudniony jest
kontaktu zarówno ze strony ucznia jak i nauczyciela, co
skutkuje pogorszeniem oceny semestralnej. Wydaje się, że
największym utrapieniem są złośliwości przedmiotów
martwych. Mowa tu o urządzeniach, z których uczniowie
korzystają na co dzień. Komputery, smartfony zawodzą 
w najmniej oczekiwanych momentach. Sprzęt dzielony jest
z rodzeństwem i nie zawsze jesteśmy dostępni w sieci, jak
oczekują nauczyciele.

Nowa rzeczywistość postawiła nas w dość kłopotliwej
sytuacji, jednak bądźmy dobrej myśli i miejmy nadzieję, że
szybko wrócimy do tradycyjnego nauczania.
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Bieżący numer Nieregularnika przygotowali: Julia Ryszka 2k oraz Oskar Balicki kl. 3a.
Zdjęcia: archiwum prywatne, pixabay.com, zdjęcia nadesłane na konkurs #zostańwdomu.
Opieka merytoryczna oraz techniczna: Agnieszka Przybysz-Fijołek, Joanna Biernat.
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3 ciekawe miejsca, w które warto wybrać się po pandemii

Myślibórz

1.  Myślibórz – Piękny las, rezerwat przyrody
„Wąwóz Myśliborski” oraz piękna polana z
miejscem na ognisko i grill,  z bramkami do gry w
piłkę nożną. Po drodze możemy wzbogacić
swoja wiedzę na  temat fauny i flory 
unikatowego  wąwozu. Idealne miejsce, aby
wybrać się ze znajomymi na wycieczkę
samochodem, a nawet rowerem.

2.  Siedmica – Mało znana miejscowość, w której
znajduje się Jaworskie Nadleśnictwo. Mamy tam
możliwość rozpalić ognisko, grilla w
przygotowanym specjalnie miejscu otoczonym
lasem. Jedynym problemem mogą stanowić
warunki dotarcia do tego miejsca. Do Siedmicy
dojedziemy bez problemu, lecz już na ostatniej
prostej musimy zmierzyć się z dziurawą leśną
drogą. Uwierzcie,  naprawdę warto się tam
wybrać przynajmniej dla samego widoku.

3.  Żwirownia Spalona – Na tej liście nie mogło
zabraknąć lokalnego” klasyka”. Nieważna jest
pora roku tam i tak zawsze ktoś siedzi przy
ognisku i się kąpie. Latem, aby się ochłodzić,
zimą by się hartować. To  miejsce  idealne.
Można  chwilę popływać, zjeść kiełbasę z grilla i
poleżeć na brzegu, odwracając myśli od całego
pędu życia.

„Wsiąść do samochodu i po prostu jechać przed siebie” tymi słowami odpowiedział mój kuzyn na pytanie, co by chciał zrobić po kwarantannie. Ta
deklaracja spowodowała, że zacząłem się zastanawiać, gdzie można byłoby się wybrać po zniesieniu epidemiologicznych ograniczeń.  I tak o oto powstała
ta lista. Dolny Śląsk jest piękny, więc miejsc, które warto odwiedzić, jest dużo. Wybrałem jednak tylko trzy ciekawe miejsca. Tam można odpocząć od
wszystkich zmartwień przy ognisku lub grillu.

Wybrałem akurat te trzy miejsca, ponieważ są blisko naszego pięknego miasta, a koszty związane z wyprawami  są znikome. Wskazałem  je również
dlatego, że są  dla mnie wyjątkowe i z pewnością odwiedzę je jako pierwsze po wzniesieniu restrykcji związanych z pandemią.

Siedmica

Spalona

Rimlight Studios oraz Arek354 Nadleśnictwo Jawor

Archiwum prywatne
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#zostańwdomu

Po ogłoszeniu konkursu pn.#zostańwdomu, wielu
z naszych uczniów zalało nas zdjęciami i
pokazali nam jak można fajnie spędzać czas 
wolny w tym dziwnym i trudnym dla każdego z
nas okresie.

Cieszymy się, że Wielu naszych uczniów rozwija
lub poznaje nowe pasje.
Po burzliwych obradach Jury postanowiło
przyznać następujące nagrody:

I miejsce w kategorii „3 D” – Julia Kozłowska 2 ce

I miejsce w kategorii „Fotografia” – Karolina
Karwacka 1 hkp

I miejsce w kategorii „Przyroda” – Klaudia Kerger
3 ce

I miejsce w kategorii „Osoba” – Oliwia
Szumańska 1 abp

Zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY!!!
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