Szanowni Rodzice!
Od 30 marca nauka w gimnazjum będzie odbywać się w sposób zdalny,
dlatego przyszykowaliśmy dla Was informator o działalności gimnazjum oraz
rekomendacje.
Urządzenia. Gimnazjum już skontaktowało się z Wami i ustaliło, jakie
urządzenia nadające się do pracy zdalnej posiadacie. Jesteśmy spokojni,
ponieważ wiemy, że wszyscy są gotowi do pracy.
Pomoc. Wyznaczyliśmy konsultantów ds. IT i udzielimy szczegółowych
wskazówek, jak założyć konto, dołączyć się do wirtualnych klas, wirtualnych
konferencji, czatów. Jeżeli powstaną pytania, trudności, prosimy zwracać się
do naszych konsultantów:
• Administratora dziennika Eduka Juliji Tarasevičienė, tel. +370 647 48
501;
• Administratora technologii cyfrowych (konsultanta ds. IKT)
Mirosława Pawłowicza, tel. +370698 44 180;
• Nauczyciela informatyki Swietłany Maconko, tel. +370 648 12 424.
Lekcje. Gimnazjum będzie pracować według ustalonego na II półrocze
rozkładu, wszystkie lekcje rozpoczną się w zwykłym czasie, natomiast trwać
będą 30 minut. Więcej czasu zostaje na samodzielną pracę ucznia i pomoc
indywidualną.
Do nauki uczniowie będą korzystać ze zwykłych papierowych podręczników i
zeszytów ćwiczeń oraz z podręczników elektronicznych, będą korzystać z
wybranych przez nauczycieli zasobów cyfrowych i platform edukacyjnych.
Przebieg i organizacja każdej lekcji będzie zależała od celu lekcji, tematu,
zadań itp.
Edukacja będzie odbywać się w sposób synchroniczny i asynchroniczny.
Do komunikacji bezpośredniej (lekcje wideo i konsultacje) będziemy używać
platformy wirtualne: Eduka, Skype, Zoom, Messenger i inne. Uczniowie
muszą przestrzegać Zasad uczciwego i bezpiecznego zachowania w Internecie
oraz Zasad etykiety w klasie wirtualnej.
Lekcje będą odbywać się ze wszystkich przedmiotów, także z gimnastyki,
technologii, muzyki i choreografii.
Konsultacje. Nauczyciele udzielą konsultacji uczniom i rodzicom zgodnie z
ustalonym harmonogramem.

Prace domowe. Prace domowe będą zadawane, ale będą nieco inne. Na
przykład uczeń wykona internetowe zadanie bezpośrednio z kompletu zadań
na platformie Eduka albo będzie musiał zrobić zdjęcie swojej pracy i wstawić
je do Skype lub innej aplikacji edukacyjnej. Do wykonania i przesłania pracy
domowej będzie wyznaczone więcej czasu.
Ocenianie. Nauczyciel zawczasu poinformuje uczniów o ocenianiu.
Nauczyciel uwzględni, czy wszyscy mieli możliwość dołączyć się do
nauczania zdalnego, czy przyszykowali niezbędne rzeczy, czy starali się, czy
konsultowali się, czy samodzielnie wykonali zadania.
Komunikacja z nauczycielem. Rodzice będą śledzić postępy dziecka w
dzienniku elektronicznym, będą mogli skontaktować się z nauczycielem
telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną lub w inny, przewidziany przez
gimnazjum, sposób komunikacji.
Pomoc edukacyjna. W sposób wirtualny będzie okazywana pomoc pedagoga
socjalnego, specjalnego pedagoga oraz logopedy.
Plan dnia. Rekomendujemy nie mieniać zwykłego planu dnia. Razem z
dzieckiem ustalcie regularny tryb dzienny, którego dziecko będzie musiało
przestrzegać tak, jak gdyby chodziło do szkoły. Zadbajcie, by dziecko wstało
na czas, zjadło, w czas zasypiało, posportowało, odpowiedzialnie wykonało
zadane prace. Jeżeli to możliwe, do nauki wybierzcie spokojne i bezpieczne
miejsce, w którym sprawnie działa Internet i nie ma żadnych innych zakłóceń.
Obcowanie. Więcej obcujcie z dzieckiem: dodajcie odwagi, przypomnijcie, że
doświadczanie trudności jest normalne, że z czasem wszystkiego się nauczy.
Podtrzymajcie motywację dziecka do nauki, bo może mu zabraknąć
przewodnictwa nauczycieli. Zapytajcie, jak mu powodzi się, co zadane, czego
nauczyło się, jak było ocenione. Jeżeli trzeba, zaproponujcie pomoc, pomóżcie
ustalić plan dnia. Poproście, żeby i was nauczyło nowych rzeczy.
Ciekawcie się potrzebami i stanem emocjonalnym dziecka. Pomóżcie, czuć się
bezpiecznie, udzielcie czasu, żeby wysłuchać, objąć. Obcując bądźcie spokojni
i cierpliwi, nie zapomnijcie, że wasze zachowanie się i dobre samopoczucie
ma wielki wpływ na dziecko.

