
Nauczanie zdalne – edukacja wczesnoszkolna

Komunikacja – kontakt z uczniami i rodzicami

Od poniedziałku  30 marca 2020 r.  zajęcia dydaktyczne dla klas 1-3 będą odbywały się zgodnie z  TRADYCYJNYM
planem zajęć.  Podstawowym narzędziem do komunikacji na linii uczeń (rodzic) – nauczyciel będzie program firmy
Google -  ClassRoom. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach 1- 3 będą poprzez ClassRoom przekazywać informacje
dotyczące lekcji. 

Realizacja programu nauczania

W trakcie edukacji na odległość nauczyciele klas 1-3 będą realizować ze swoimi uczniami podstawę programową 
w  sposób  zdalny,  regularnie  przekazując  im  za  pośrednictwem  ClassRoom  materiałów,  plików,  załączników,
odnośników do stron, materiałów wideo i webinarów LIVE. Przekazywanie dziecku informacji nastąpi mniej więcej (!)
w tym czasie, kiedy w jego planie wypada dana lekcja. Oznacza to, że jeżeli dziecko w poniedziałek o godzinie 10.15
wg planu ma edukację wczesnoszkolną, to może spodziewać się, że w tym czasie w e-klasie pojawią się materiały 
z zadaniami z tego właśnie przedmiotu, ćwiczenia interaktywne lub dostęp do pokoju z zajęciami LIVE. Analogicznie
będzie to wyglądać w przypadku zajęć z języka angielskiego i religii.

Frekwencja ucznia

Nauczyciele 1-3 w miarę regularnie będą odnotowywać w dzienniku elektronicznym frekwencję ucznia.
W przypadku, gdy uczeń nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach zarówno on-line jak i samodzielnych (np. z powodu
niedyspozycji  wynikającej  z  choroby) rodzic powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela np. przez dziennik
elektroniczny/ClassRoom oraz wspólnie ustalić sposób nadrobienia materiału, kiedy pojawi się taka możliwość. 
W takim przypadku można odnotować uczniowi nieobecność usprawiedliwioną. 
Gdy zajęcia mają formę pracy zdalnej – samodzielnej, nauczyciel określa frekwencję ucznia na podstawie nadesłanych
mu prac dziecka. 

Monitorowanie i ocenianie bieżących postępów ucznia

Nauczyciele klas 1 -3  będą regularnie monitorować postępy edukacyjne uczniów na podstawie pracy bieżącej ucznia
podczas lekcji on – line lub na podstawie nadesłanych przez ucznia zadanych prac. Oceny bieżące będą zamieszczane
przez nauczycieli 1 – 3 w dzienniku elektronicznym tak, jak praktykowane to było dotychczas.

Konsultacje indywidualne

Od  poniedziałku  30  marca  2020  r.  nauczyciele  klas  1-3  będą  dyżurować  zdalnie  za  pomocą  wybranego  kanału
komunikacyjnego.  Dzień  tygodnia,  godzina  oraz  sposób  komunikacji  został  zamieszczony na  stronie  internetowej
szkoły.

Każdy nauczyciel klas 1-3 ma możliwość wdrażania w pracy zdalnej ze swoimi uczniami wybranych przez siebie form,
metod i technik pracy, które uznał za dogodne.  O szczegółach pracy informuje swoich rodziców i uczniów.


