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KOMU SZÓSTKĘ?
Kamil

-

Ile sprawdzianów rnoże być

w ciągu tygodnia ?

Wojtek - Wydaje mi się, że trzy'Nie
jestem jednak tego pewien.Dokładnie
określato statut szkoły.Nie jest on jednak

w dostatecznym stopniu udostępniony
ogółowi uczniów.

bierać'' dużo dobrych occn.

Kamil - Jakie jest Twoje zdanie nt.
nauki własnej w naszym internacie ?
Wojtek - Gdyby dać pełen luz - to
efekty byłyby mizerne.Dowiódł tego

ubiegłoroczny eksperyment'Po prostu u
większościbrak poczucia wewnętrznej i
samoistnej motywacji.W domu dopingu-

Kamil - Która z forrn (pisemna czy
ustna) jest wygodniejszym sprawdzianern dla ucznia ?

ją rodzice.Tutaj wychowawcy.Nauka

Wojtek _ To także za|eży od indywi_
dualnych cech ucznia. Większośćuczniów I i II klasy przy tablicy przeŻywa

do nauki ?

stres. Jednak odpowiadając można |iczy ć

się z możliwością,że nauczyciel naprowadzi na prawidłową odpowiedź. Natomiast pisząc można przemycić ''podkład'', ściągnąćlub liczyć na kolezeńsĘ
''usługę''.

Kamil - Jak przebiega konfrontacja
nauki z praktyką ?

Wojtek - Nie powiem niczego od-

krywczego, ale warsztaty nie nadązają za
teorią. Również podczas praktyki w różnych zakładach pracy nie wszyscy stwarzają waruŃi do doskonalenia zawodo-

wego. Np. w'Towimorze" uczniowie
naszej szkoły tylko przyglądali się pracy

frezerów i tokarzy obsługujących skomplikowane maszyny. Nikt nie dopuściłich
do obsfugi tych precyzyjnych maszyn.

Kamil - Cry pory roku mają wpływ
na wyniki w nauce ?
Wojtek - Im bliżej lata tym trudniej'
Szczególne przesilenie jest wiosną. Przezorni starająsię' aby do końca marca ''uZŻ

własna jest potrzebna.

Kamil - Czy

w internacie są

warunki

Wojtek - Na pewno tak'Świadczą

o

tym najlepiej wyniki uzyskane przezuczniów w pierwszym semestrze'Najlepsi to:
_

Wojtek Długozima 4'77,

Bucba 4.7Ż,
- Wojtek Mundt 4,58.

- Karol

Kamil - W większości szkrół średnich
dzienniczĘ a może by i u

stosuje się
nas... ?

Wojtek - Częśćuczniów byłaby niezadowolona.Rodzice i wychowewcy mogliby ich skuteczniej kontrolować.Widzę

także plusy, np. gdy na lekcji nie ma
dziennika, a uczeń otrzymuje dobąocenę
nie byłoby wątpliwości iż taki stopień
zdobył'

Również w przypadku zaginięcia
dziennika (a to niestety się zdarza), oceny
można odtworzyć na podstawie zapisków
w dzienniczku.

Kamil - Dziękuję za roanowę.
No!ował:-Kamil Dobies
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