Szanowni Rodzice!
To trudny czas dla nas wszystkich. Zapewne jesteście zaniepokojeni, jak będzie
funkcjonować nauczanie przez najbliższe tygodnie, kiedy szkoły pozostaną nadal
zamknięte. Większość z Was ma już za sobą pierwsze doświadczenia, jak wygląda
praca z uczniem na odległość.
Opinie, które docierają do nasz różnych stron z uwagą czytamy i analizujemy.
Zdajemy sobie sprawę, że zdalne nauczanie może być trudne także dla rodziców i
wywołuje wiele frustracji. (jeden komputer w domu na kilka osób, problem z
zasięgiem, jak poświęcić dziecku cały czas uwagę?).Wszyscy zetknęliśmy się z zupełnie
nowymi problemami i wyzwaniami ale musimy się wzajemnie wspierać, bo cel mamy
wspólny- edukacja dzieci.
Dyrektorzy wszelkiego typu szkół zostali zobowiązani przez Ministra Edukacji
Narodowej do organizacji nauczania na odległość.
Szkoła Podstawowa im. Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego
„Hubala” w Sejnach do zdalnego nauczania wykorzystuje przede wszystkim:
 komunikatory czy zdalne platformy, informując o tym bezpośrednio zarówno
rodziców, jak i uczniów, np.: platformę Eduelo, Messengera, pocztę
elektroniczną, stronę sp.sejny.pl
 Większość z tych nośników elektronicznej komunikacji jest znana uczniom i
rodzicom, gdyż były wykorzystywane już wcześniej.
Zgodnie z zaleceniem MEN skierowanym do szkół 17 marca 2020 roku
prosimy o wzięcie pod uwagę poniższych zaleceń:
1. Apelujemy, by uważnie czytać wiadomości umieszczane na stronie www,
wiadomości mailowe oraz instrukcje załączone na platformie. Często znajdą
tam Państwo dodatkowe informacje od nauczycieli na temat pracy zdalnej
uczniów, np. termin wykonania danej pracy.
2. Uczulajmy dzieci na terminy realizacji zadań do wykonania – uczmy dzieci
systematyczności.
3. Dbajmy o rozsądne gospodarowanie czasem. Po ok. 30 minutach pracy
powinna nastąpić przerwa. Nauczyciele będą mieli na uwadze, aby nie obciążać
dzieci zbyt dużą ilością materiału na raz. Im młodsze dziecko, tym większą
potrzebę ruchu posiada, toteż bardzo ważne, by mogło zmieniać formy
aktywności.
4. Ważna jest dbałość o miejsce dziecka do pracy– przewietrzony pokój, spokój
bez bodźców rozpraszających
5. Zapraszamy do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami,
pedagogami szkolnymi, dyrekcją – poprzez maila, komunikatory.
6. Proszę pamiętać także o zasadach higieny i przypominać o nich dzieciom
(mycie rąk, zakrywanie ust przy kichaniu i kaszlu, stosowanie jednorazowych
środków higienicznych, unikanie kontaktu z grupami osób).

