Kurs: Pisownia ó.
Liczba godzin: 80
Termin: 12 tygodni
Forma prowadzenia zajęć: wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie on-line.
OPIS KURSU:
Przedmiotem kursu jest poznanie zasad pisowni „ó” oraz doskonalenie percepcji wzrokowej
i słuchowej.
Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych powyższą tematyką, pragnących
poszerzyć swój warsztat pracy. W szczególności kurs jest skierowany do nauczycieli,
wychowawców, dyrektorów, kadry kierowniczej, pedagogów, psychologów.
Dostęp do materiałów kursowych jest bezpłatny.
CELE KURSU:
Cel ogólny:
Poznanie zasad pisowni „ó”. Zapamiętanie wyrazów w „ó” niewymiennym. Przygotowanie
do uczenia innych prawidłowej pisowni „ó”.
Cele szczegółowe:
Po ukończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę w zakresie: zasad pisowni, sposobów uczenia
pisowni „ó”, nabędzie wiedzę nt. wprowadzania poszczególnych zasad pisowni.
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał umiejętność: poprawnego pisania
z wykorzystaniem poznanych zasad pisowni.
ORGANIZACJA KURSU:
Kurs składa się z 11 modułów realizowanych przez Internet w rytmie 2 moduły na dwa
tygodnie. Łącznie więc kurs obejmuje 12 tygodni.
Co dwa tygodnie będą udostępniane nowe materiały do studiowania i zadania online.
W ramach każdego modułu do wykonania jest zazwyczaj ok. 8 -11 ćwiczeń.
Poza ćwiczeniami w ramach każdego z modułów jest dostępny mini- zestaw dla
nauczyciela – pomoce i materiały do ćwiczeń z uczniami.
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Materiały kursu zostały podzielone na materiały podstawowe (obowiązkowe) oraz
uzupełniające. Materiały podstawowe pozwalają samodzielnie rozwiązać polecone testy
i ćwiczenia obowiązkowe.
Konsultacje online w sprawach merytorycznych
Konsultacje odbywają się na forum ogólnym kursu.
Pytania uczestników są grupowane wg pojawiających się problemów i udzielna jest raz
w tygodniu odpowiedź na forum.
PROGRAM I HARMONOGRAM KURSU:
Termin

25.03.
08.04.2019 r.

08.04.
22.04.2019 r.

22.04.
06.05.2019 r.

06.05.
20.05.2019 r.

20.05.
03.06.2019 r.

–

–

–

–

–

Moduły kursu

Treść kursu

Moduł 1: „Ó” wymienne
- wprowadzenie

Usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej
- wprowadzenie podstaw wymiany „ó” na „o, e,
a”.
Usprawnianie
percepcji
wzrokowej
i
słuchowej
–
pisownia
liczebników
i czasowników z „ó” wymiennym.

Moduł 2: „Ó” wymienne
– liczebniki i czasowniki
Moduł 3: „Ó” wymienne
–
wyrazy
o
trudnej
wymianie
- cz. 1

Pisownia
wyrazów
z
„ó”
wymiennym
o skomplikowanej wymianie (wyrazy: „spółka
i pół” oraz pokrewne).

Moduł 4: „Ó” wymienne
–
wyrazy
o
trudnej
wymianie
- cz. 2
Moduł
5:
„Ó”
w
końcówkach

Pisownia
wyrazów
z
„ó”
wymiennym
o skomplikowanej wymianie- dokończenie.

Moduł 6: „Ó” w wyrazach
do zapamiętania

Wprowadzenie do nauki wyrazów z „ó” trudnym
do objaśnienia.

Moduł 7: „Ó” w nazwach
osób
i wad.

Pisownia wyrazów z „ó” niewymiennym - nazwy
osób i wady.

Moduł 8: „Ó” w nazwach
roślin, ptaków i zwierząt.

Pisownia wyrazów z „ó” niewymiennym - nazwy
roślin, ptaków i zwierząt.

Moduł 9: „Ó” w nazwach
geograficznych, nazwach
artykułów
szkolnych,
kolorów
i przeciwieństw.
Moduł 10: „Ó” w nazwach
przedmiotów
drewnianych, materiałów.

Pisownia wyrazów z „ó” niewymiennym - nazwy
geograficzne,
artykuły
szkolne,
kolory
i przeciwieństwa.

Pisownia wyrazów z ó w końcówkach –ów,
-ówka, -ówna.

Pisownia wyrazów z „ó” niewymiennym - nazwy
przedmiotów
drewnianych,
materiałów,
dokończenie listy wyrazów zawierających wyrazy
do zapamiętania.
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Moduł 11: Różnicowanie

03.06.
17.06.2019 r.

– ó- u.

EGZAMIN KOŃCOWY

Pisownia wyrazów z „ó” w końcówkach: -uje, -un,
-unek, -unka. Różnicowanie ó- u.

Egzamin obowiązkowy w przypadku potrzeby
otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Rodzaje aktywności przewidziane w poszczególnych modułach (nie wszystkie w każdym):
o
o
o
o
o
o

przeczytać obowiązkowe materiały,
rozwiązać test tj. odpowiedzieć na kilka pytań związanych z kursem (obowiązkowe
w przypadku potrzeby otrzymania zaświadczenia),
wziąć udział w dyskusji na forum (zadanie dodatkowe nieobowiązkowe),
wziąć udział w głosowaniu (zadanie nieobowiązkowe),
wykonać zadania nieobowiązkowe w celu ćwiczenia uczonych treści,
odwiedzić podane strony internetowe.

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunki zaliczenia kursu i uzyskania zaświadczenia są następujące:
o wzięcie udziału w 11 mini-testach online z każdego modułu (wynik testu nie ma
wpływu na zaliczenie kursu),
o uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Warunkiem udziału
w egzaminie online jest:
1. zaliczenie testów z poszczególnych modułów,
2. przesłanie zgłoszenia na egzamin,
3. opłacenie egzaminu i certyfikatu (50zł. za certyfikat w wersji elektronicznej
lub 60 zł. za certyfikat w wersji papierowej i elektronicznej).
Dla uczestników, którzy z różnych względów nie będą mogli zakończyć kursu w terminie
i którym nie uda się zaliczyć przewidzianych w danym terminie testów z poszczególnych
modułów będzie możliwość pod koniec kursu (od przedostatniego modułu) uzyskania
dostępu do materiałów i zaliczenia zaległych testów.
UWAGI KOŃCOWE:
Wszelkie problemy techniczne i inne związane z organizacją kursu należy zgłaszać drogą
elektroniczną na adres: info@edumach.pl
Zgłaszane problemy będą grupowane
tematycznie, dwa razy w tygodniu udzielana będzie odpowiedź na forum na daną grupę
pytań.

Prawa autorskie:
Prawa autorskie kursu zastrzeżone. SCE EDU-MACH Sp. z o. o. udziela zezwolenia na korzystanie
z materiałów kursowych w celach związanych z uczestnictwem w kursie. Korzystanie z kursu
i materiałów autorskich twórcy, w tym ich zwielokrotnianie i dalsze rozpowszechnianie, dla innych
celów wymaga wyraźnego zezwolenia naszej firmy, chyba że możliwość korzystania wynika
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z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dozwolony użytek). Korzystanie
z materiałów autorskich wymaga w każdym przypadku podania nazwy firmy: Specjalistyczne
Centrum Edukacji EDU-MACH Sp. z o. o.
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