PORADNIK DLA UCZNIA
Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza
wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków
komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem,
a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez
nauczyciela.
PAMIĘTAJ !
Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu
m.in. o :
 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i
stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki,pl/;
 dzienniki elektroniczne,
 komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 media społecznościowe , komunikatory, programy do telekonferencji
przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania Internetu;
 lekcje online;
 programy telewizyjne i audycje radiowe;
 zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie
internetowej szkoły;
 podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
 kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we
wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców;
 dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia np. pocztą, kurierem
itp.;
 inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu
z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.
 Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce pracy
i ustal czas pracy.
 Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki
może budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona
bardzo przystępna i atrakcyjna.

 W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj
wymagane przez nauczycieli aktywności.
 Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe
informacje w Internecie na zadany temat. Pamiętaj, aby nie kopiować
gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje
autorskie rozwiązania i materiały.
 W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań
z poszczególnych przedmiotów.
 Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w Internecie i higieny pracy
z komputerem / innymi narzędziami.
 Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom , jeśli mają trudności techniczne.
 Jeżeli zdajesz w tym roku egzamin maturalny lub egzamin zawodowy .
skorzystaj z materiałów publikowanych przez CKE, w tym próbnych
testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się do egzaminu.
 Pamiętaj , że jesteś członkiem społeczności klasowej i to ,że musisz
przebywać w domu nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą szkolną i
szkołą !

RADY DLA UCZNIA !
 samodzielnie np. przez dziennik elektroniczny lub z pomocą rodziców
nawiązuj kontakt z wychowawcą i nauczycielami;
 w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu
z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizuj naukę własną w domu ;
 pamiętaj, że najlepsze efekty daje praca systematyczna;
 wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na
bieżąco zgłaszaj nauczycielom – samodzielnie lub prosząc
o pośrednictwo rodziców ;
 pamiętaj, że czasu spędzonego przy komputerze nie należy
niepotrzebnie przedłużać. PRZERWY NAWET KRÓTKIE SĄ
OBOWIĄZKOWE !

 przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie;
 pamiętaj o etykiecie językowej kulturze w komunikacji
z nauczycielami – zwroty grzecznościowe mile widziane !

