Organizacja kształcenia na odległość – 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.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność
nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale
także bez ich użycia.
Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
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dzienniki elektroniczne;
komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.
media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy
zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
kontakt telefoniczny z nauczycielem;
materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach
internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej
szkoły;
inne sposoby wskazane przez dyrektora Ośrodka w porozumieniu
z nauczycielami.

Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak uwzględniać
możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu:
nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców.
Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu
nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron.
Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia
epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

Uczniowie:
1. Codziennie rano (od godz. 8.30) samodzielnie lub z pomocą rodziców
sprawdzają w e-dzienniku zadania domowe. Jeżeli jest wskazanie przez
nauczyciela sprawdzając własne e-mail lub/i komunikatory, np. Messenger.
2. Samodzielnie organizują naukę własną w domu.
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3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na
bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub za pośrednictwem
rodziców lub wychowawcy).
5. Pamiętajmy o higienie pracy i wzroku. Czasu spędzonego przy komputerze
nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są
obowiązkowe!
6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie.
7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
z nauczycielami (zwroty grzecznościowe!).
8. Szczegółowe zasady, takie, jak: prowadzenie zeszytów przedmiotowych,
terminy i sposób przesyłania wykonanych prac domowych, ocenianie
bieżących postępów w nauce, ustala nauczyciel danego przedmiotu.

WAŻNE!!!!
W każdej sytuacji, kiedy POTRZEBUJESZ pomocy możesz zwrócić
się do wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, psychologa,
rehabilitanta, dyrektora.
Jest to bardzo trudny czas, stosuj wszelkie zalecane zasady GIS, MZ, przede
wszystkim #ZOSTAŃ W DOMU!!!! i przestrzegaj zasad higieny: m.in. częste
mycie rąk.

2

