Szanowni Państwo,
W obecnej, trudnej sytuacji zdrowotnej jesteśmy zmuszeni podejmować działania niestandardowe.
Jednym z takich działań, w okresie zawieszenia zajęć w szkołach, jest kształcenie zdalne. Nauczanie
na odległość zakłada pracę nauczyciela z uczniami w tych samych godzinach, w których odbywałyby
się lekcje w szkole, zgodnie z planem lekcji.
Kształcenie to prowadzone będzie z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń (komputer stacjonarny,
laptop, tablet czy telefon) i narzędzi umożliwiających komunikację na odległość. Aby nauka ta była jak
najbardziej efektywna musimy dołożyć wielu starań. Większość z nich leży po stronie szkół – ich
dyrekcji i nauczycieli. To oni muszą określić sposoby i formy komunikacji z uczniami, stworzyć
narzędzia umożliwiające przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności, sprawdzanie osiągnięć
i ich ocenianie.
Ale część działań powinniście Państwo podjąć w domach, aby Wasze dzieci efektywnie wykorzystały
tę formę nauczania. Działania te można podzielić na trzy podstawowe obszary:




zorganizowanie dzieciom warunków do nauki w domu,
wspieranie i motywowanie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą,
zadbanie o bezpieczeństwo w sieci.

Zorganizowanie warunków do nauki w domu może obejmować następujące działania:






przygotowanie odpowiedniego pomieszczenia, w którym uczeń będzie miał możliwość
bieżącego uczestniczenia w lekcji prowadzonej on-line, zadbanie o właściwe oświetlenie,
temperaturę, wentylację, wyciszenie, ograniczenie czynników rozpraszających,
przygotowanie stanowiska pracy, wyposażonego w biurko lub stolik, wygodne miejsce do
siedzenia, odpowiedni sprzęt do nawiązania komunikacji z nauczycielem w czasie
rzeczywistym, przybory do tworzenia notatek i wykonywania zadań – zeszyty, kartki papieru,
długopis, ołówek, kalkulator, linijka, cyrkiel itp.,
zadbanie, aby Twoje dziecko przystępowało do nauki w dobrej kondycji psychofizycznej zatroszcz się o odpowiednią dobową ilość snu, pełnowartościowe posiłki, odpowiednie
wykorzystanie przerw w pracy.

Na podejście młodego człowieka do nauki wpływa nastawienie rodziców do szkoły i edukacji.
Im bardziej RODZICE wspierają swoje dziecko w nauce, tym lepsza jest atmosfera do uczenia się
i lepsze efekty. Podejmij zatem następujące kroki związane z edukacją Twojego dziecka:







wykazuj codziennie życzliwe zainteresowanie przebiegiem nauki,
sprawdzaj czy uczestniczyło w zajęciach on-line, czy wykonało zlecone zadania,
podtrzymuj zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy, zachęcaj do podejmowania wysiłków,
chroń przed nadmiernym zmęczeniem, zniechęceniem i rezygnacją z podejmowania prób
opanowania materiału,
bądź gotowy do pomocy, jeśli cię potrzebuje, nie jest dobrze gdy ma poczucie że jest
ze swoimi szkolnymi problemami samo,
nie naciskaj jednak, jeśli o to nie prosi; czasem lepiej je zostawić, by rozwiązało problem
samo.









dostrzegaj włożony wysiłek, osiągnięcia, postępy, nie zapominaj o pochwałach,
spokojnie rozmawiaj o problemach związanych z nauką szkolną, niepowodzeniach
edukacyjnych,
unikaj atmosfery napięcia w sprawach szkolnych, nie okazuj swojego zniecierpliwienia czy
niezadowolenia z wyników,
miej świadomość, że jest już (prawie) dorosłe i musi podejmować pewne decyzje
samodzielnie i ponosić konsekwencje swoich wyborów.,
uświadom mu znaczenie edukacji w jego życiu, wskazuj na ogólny, pragmatyczny sens
kształcenia się, młodzi ludzie często nie potrafią dostrzec długofalowych skutków swojego
postępowania, dlatego rola rodzica we wskazywaniu ich jest tak ważna,
rozmawiaj o celach i planach na przyszłość, ukończenie szkoły pomoże mu w zdobyciu
ciekawej, dobrze płatnej pracy,

Przekaż swoim dzieciom następujące zasady bezpiecznego korzystania z Internetu:











Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.
Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób.
Ostrożnie pobieraj pliki z sieci.
Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail.
Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć.
Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych.
Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.
Czytaj regulaminy.
Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL.
Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.

