Korki.tv w telewizji Metro - rusza nowy
projekt edukacyjny dla maturzystów
Na czas przygotowań do matur startują Korki.tv! W najbliższych tygodniach
telewizja Metro wyemituje cykl lekcji telewizyjnych wspierających uczniów szkół
średnich w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. Współorganizatorem
projektu jest inicjatywa społeczna W.I.E.M. Zajęcia emitowane będą od
poniedziałku do piątku, w godzinach 11:30 – 13:00.

22 kwietnia wystartuje projekt
„Korki.tv”, w ramach którego od
poniedziałku do piątku na antenie
telewizji Metro emitowane będą
ogólnodostępne lekcje dla uczniów szkół

średnich. Audycje będą emitowane przez
cztery kolejne tygodnie i pomogą
młodzieży w przygotowaniach do
egzaminu dojrzałości.
„Miło nam, że jesteśmy częścią tego projektu i współtworzymy go z tak zaangażowanymi pedagogami. Uważam,
że każda inicjatywa, która wspiera dzieci i nauczycieli w tej nadzwyczajnej sytuacji jest bardzo cenna. Dziś ponad
podziałami chcemy - jako stacja ogólnopolska - dołożyć swoją cegiełkę i pomóc uczniom szkół średnich w
możliwie jak najlepszym opanowaniu materiału. Wierzę, że oddając antenę Metra na lekcje, które nazwaliśmy
„Korki.tv”, damy młodzieży realne wsparcie. „Korki.tv” będą realizowane przez samych nauczycieli w
domowych warunkach. Skupimy się przede wszystkim na tegorocznych maturzystach, bo oni obecnie są w
najtrudniejszej sytuacji. W programie przewidujemy podstawowe przedmioty maturalne i nauczanie zgodne z
podstawą programową MEN” – mówi Maciej Świerzawski, Szef kanału Metro.
Zajęcia emitowane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:30 – 13:00, żeby nie kolidować z lekcjami
prowadzonymi przez nauczycieli w ramach zdalnej edukacji realizowanej przez szkoły. Podzielone zostaną na
trzy bloki przedmiotowe. Pierwszy, trwający od godz. 11:30 do 12:00, będzie poświęcony powtórzeniu i
utrwaleniu zagadnień z matematyki, zaraz po nim, od godziny 12:00 do 12:30, dostępne będą głównie lekcje
języka polskiego. W skład ostatniego bloku przedmiotowego, od godz. 12:30 do 13:00, wejdą biologia, chemia,
historia lub język angielski. Powtórka audycji następnego dnia o godzinie 9:00.
„Pomysł projektu zrodził się z chęci wsparcia uczniów. Dzięki sieciom współpracy nauczycieli, w których
działam i które tworzę, zebraliśmy grupę edukatorów - autorów lekcji, którzy z chęcią podzielą się wiedzą i
doświadczeniem” – mówi Oktawia Gorzeńska, członek inicjatywy społecznej „Wiedza. Innowacja. Edukacja.
Motywacja”. Założyciele W.I.E.M. angażują się w wiele projektów edukacyjnych, w tym m.in. w rozpoczęcie
emisji lekcji w telewizji Metro.
Materiały dla uczniów opracowywane są zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz wytycznymi
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowy plan zajęć aktualizowany jest na stronie i profilu
społecznościowym telewizji Metro. Wszystkie odcinki „Korki.tv” dostępne będą również bezpłatnie w serwisie
internetowym Player.

„

Zorganizowaliśmy wspólnotę na czas epidemii, mamy różne kompetencje, pasje i doświadczenia. Łączy nas
jedno: mamy radość z uczenia i potrzebę niesienia pomocy. Szczególnie maturzystom, którzy 24. kwietnia kończą
szkołę. Chcemy im pomóc przygotowywać się do egzaminu.” – wyjaśnia Anna Rzepa z W.I.E.M.

Poznaj tematy i zagadnienia, które poruszą nauczyciele w kolejnych tygodniach lekcji
Korki.tv w Metro. Zaczynamy w środę 22.04 o 11:30!

PLAN ZAJĘĆ 4-8.05 (wkrótce)
PLAN ZAJĘĆ 11-15.05 (wkrótce)
PLAN ZAJĘĆ 18-25.05 (wkrótce)

Poznaj tematy i zagadnienia, które poruszą nauczyciele w pierwszym tygodniu
lekcji Korki.tv w Metro. Zaczynamy w środę 22.04 o 11:30!
ŚRODA 22.04
11:30 - 12:00 matematyka - Krzysztof Chojecki
Temat: Potęga o wykładniku całkowitym
Dowiesz się, jak wykonywać potęgowanie o wykładniku całkowitym i poznasz typowe zadania maturalne z tego
tematu.
12:00 - 12:30 j. polski - Katarzyna Włodkowska
Temat: Sposoby kreacji bohatera literackiego
Dowiesz się w jaki sposób autorzy budują kreację bohatera. Będziesz wiedział w jaki sposób analizować postawę,
język, działania bohatera.
12:30 - 13:00 j. angielski - Ewa Drobek
Temat: Przygotowanie do egzaminu ustnego - rozmowa wstępna
Poznasz całą formułę egzaminu. Zobaczysz jak przeprowadzić rozmowę wstępną podczas egzaminu ustnego.

CZWARTEK 23.04
11:30 - 12:00 matematyka - Krzysztof Chojecki
Temat: Prawa działań na potęgach.
Dowiesz się, jakie są prawa działań na potęgach i jak je stosować w zadaniach.
12:00 - 12:30 j. polski - Katarzyna Włodkowska
Temat: Funkcja toposu miasta w tekstach kultury
Dowiesz się jak zostały ukazane miasta w tekstach kultury. Będziesz umiał określić funkcję, jaką pełnią.
12:30 - 13:00 biologia - Marek Grzywna
Temat: Czasowniki operacyjne w zadaniach maturalnych z biologii
Poznasz czasowniki operacyjne.Będziesz potrafił poprawnie sformułować odpowiedź na pytanie maturalne z
danym czasownikiem.

PIĄTEK 24.04
11:30 - 12:00 matematyka - Krzysztof Chojecki
Temat: Prawa działań na potęgach - zadania maturalne.
Dowiesz się jak stosować prawa działa na potęgach w zadaniach maturalnych.
12:00 - 12:30 historia - Aleksander Pawlicki
Temat: Przewodnik po starożytnym Wschodzie
Poznasz najważniejsze daty, pojęcia, postacie. Dowiesz się o kontrowersjach i jakie pomyłki najczęściej
popełniają uczący się o tym okresie historycznym.
12:30 - 13:00 j. angielski - Ewa Drobek
Temat: Egzamin ustny - zadanie pierwsze - dialog

Poznasz schemat zadania pierwszego. Zobaczysz czego można się na nim spodziewać oraz jakie słownictwo
warto poznać, przygotowując się do tej części egzaminu.

Poznaj tematy i zagadnienia, które poruszą nauczyciele w drugim tygodniu lekcji
Korki.tv w Metro. Lekcje startują w poniedziałek o 11:30!
PONIEDZIAŁEK 27.04
11:30 - 12:00 matematyka - Krzysztof Chojecki
Temat: Pierwiastki
12:00 - 12:30 j. polski - Katarzyna Włodkowska
Temat: Od antycznych herosów do filmowych bohaterów
12:30 - 13:00 biologia - Marek Grzywna
Temat: Budowa komórki

WTOREK 28.04
11:30 - 12:00 matematyka - Krzysztof Chojecki
Temat: Prawa działań na pierwiastkach
12:00 - 12:30 j. polski - Jadwiga Jarosz
Temat: Style funkcjonalne polszczyzny
12:30 - 13:00 historia - Aleksander Pawlicki
Temat: Przewodnik po cywilizacjach basenu Morza Śródziemnego

ŚRODA 29.04
11:30 - 12:00 matematyka - Krzysztof Chojecki
Temat: Logarytmy - wprowadzenie
12:00 - 12:30 j. polski - Jadwiga Jarosz
Temat: Elektroniczne formy komunikacji
12:30 - 13:00 j. angielski - Ewa Drobek
Temat: Egzamin ustny - zadanie drugie - obrazek i pytania

CZWARTEK 30.04
11:30 - 12:00 matematyka - Krzysztof Chojecki
Temat: Obliczanie logarytmów
12:00 - 12:30 j. polski - Katarzyna Włodkowska
Temat: Wyzwolenie wyobraźni
12:30 - 13:00 godzina wych. - Anna Skiendziel
Temat: Krytyczne i kreatywne myślenie - kompetencja XXI wieku

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ AGRO –
EKONOMICZNYCH W KAROLEWIE – JOANNA
RYŃSKA

