Szanowni Państwo,
Sposobem komunikowania się nauczycieli z rodzicami uczniów klas 4-8 pozostaje e-dziennik.
W zakładce „Zadania domowe” nauczyciele będą umieszczać plan pracy ucznia na kolejne
dni . Zagwarantuje to również dostęp do tematów i poleceń uczniom, którzy nie są w stanie
pracować na platformie udostępnionej specjalnie dla nich i będą korzystać jedynie z edziennika.
Większość uczniów od 25 marca br. będzie utrzymywać kontakt z nauczycielami za pomocą
portalu portal.office.com. Uczniowie otrzymali dokładne instrukcje, jak się zalogować
i zgłaszają już swoją gotowość do pracy. Rozumiemy problem z ograniczeniem sprzętu
w domu, zwłaszcza jeśli chodzi o rodzeństwo i jakością sprzętu; są też problemy z szybkim
Internetem oraz zasady higieny pracy przy komputerze.
Portal ma być sposobem komunikowania się nauczycieli z uczniami, wyjaśnieniem
wątpliwości, kanałem przesyłania załączników. W kolejnych dniach tygodnia uczniowie
wszystkich klas 4-8 będą się skupiali na wybranych przedmiotach, które ich obowiązują
w trakcie roku szkolnego:
Poniedziałek – język polski, historia, plastyka, informatyka;
Wtorek - matematyka, fizyka, przyroda;
Środa – język polski, chemia, język niemiecki, technika, religia;
Czwartek – geografia, biologia, muzyka, edukacja regionalna;
Piątek – matematyka, język angielski, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, WF
Taki podział wprowadzi porządek w pracy ucznia, który w danym dniu skupi się
na wybranych przedmiotach, nie będzie przeciążony, opanuje chaos. Najlepiej, żeby nie
odkładał pracy na później, dlatego wskazana jest rodzicielska kontrola.
Nauczyciele przedmiotów wymienionych w planie na dany dzień będą dostępni na platformie
w godz. 8.00-12.00, gdyby ktoś z uczniów potrzebował konkretnej pomocy.
Dodatkowo wszyscy nauczyciele (także Ci z godzin dopołudniowych) będą dostępni
na platformie codziennie w godz. 16.00 – 18.00. Uczniowie powinni zatem pracować głównie
w godzinach dopołudniowych. Warto ustalić z dziećmi plan działań, żeby nie marnowały
czasu.
Ze względu na trudną sytuację dla wszystkich, bądźmy wobec siebie wyrozumiali. Państwo
najlepiej znają swoje dzieci i wiedzą, jak pomóc im w organizacji dni, które muszą spędzić
w domu. Dajmy sobie czas na refleksję, jak działa ten system, gdyby trzeba było pracować
zdalnie dłużej niż do Świąt.
Życzymy zdrowia, wytrwałości cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności
wywołanych epidemią.
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