PORADNIK DLA RODZICA
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.

RADY DLA RODZICA !
 zachęcaj dzieci do samodzielnej pracy;
 pamiętaj, że warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami:
udostępnij swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystaj
regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową
szkoły;
 w miarę możliwości wspieraj , ale nie wyręczaj dzieci w wykonywaniu
zadanych prac !
 W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością . Pamiętaj, że
ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale
także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek
i wzmacnianie relacji rodzinnych.
 Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im
swój numer telefonu, adres email, korzystaj z dziennika
elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.
 Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, a
w szczególności dotyczące uczenia na odległość , np. trudności
techniczne , zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego
dziecka.
 Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za
pilność , systematyczność i samodzielną naukę.
 Jeżeli Twoje dziecko zdaje w tym roku egzamin maturalny lub egzamin
zawodowy , zachęć do korzystania z materiałów publikowanych przez
CKE, w tym próbnych testów.
 Zwróć uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z Internetu.
 Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o
podejmowanych przez niego aktywnościach.
 Sprawdzaj komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i
realizacji pracy zdalnej.

