ZDALNE NAUCZANIE – E-LEARNING W NASZEJ SZKOLE
W terminie 16 – 25 marca nauczanie w Naszej Szkole zmienia formułę na nauczanie zdalne –
z wykorzystaniem platformy Microsoft 365.
REALIZACJA MATERIAŁU:
Realizacja materiału odbywa się wg właściwego dla danej klasy wymiaru godzin w ramach:
- zajęć on-line moderowanych przez Nauczyciela, prowadzonych na platformie Microsoft 365
z wykorzystaniem możliwości aplikacji TEAMS
- samodzielnej pracy w domu, wg zaleceń nauczyciela i z wykorzystaniem przygotowanych
i dostarczonych uczniowi podczas lekcji materiałów
FREKWENCJA:
Lekcje on-line będą rejestrowane w dzienniku elektronicznym, oznaczana będzie również frekwencja.
Obecność na zajęciach on-line oznaczana jest symbolem:
„ndA” – co oznacza: nauczanie domowe - uczeń AKTYWNY on-line podczas zajęć
„ndN” – co oznacza: nauczanie domowe - uczeń NIEAKTYWNY on-line podczas zajęć
Oba symbole mają wartość OBECNOŚCI, nie trzeba w żaden sposób usprawiedliwiać „nieaktywności”
ucznia na zajęciach . Uczeń NIEAKTYWNY ma obowiązek w dowolnym czasie sprawdzić czego
dotyczyły zajęcia oraz wykonać zadania związane z tematyką lekcji on-line. Wszystkie lekcje będą
widoczne w widoku OGŁOSZENIA ( menu w górnej części okna ) przez cały czas obowiązywania
nauczania zdalnego.
Uczeń NIEAKTYWNY podczas danych zajęć on-line, w każdej chwili może zobaczyć przebieg lekcji
oraz skorzystać z podanych przez nauczyciela materiałów – logując się w dowolnym czasie na
platformie Microsoft 356 w aplikacji TEAMS i wchodząc na kanał odpowiedniego przedmiotu w
swojej klasie na widok OGŁOSZENIA.
PRACA W DOMU
Każdego dnia w e-dzienniku, w miejscu standardowo przeznaczonym na ZADANIE DOMOWE, będą
po lekcji on-line umieszczane informacje dotyczące tematyki i wymagań programowych z danej lekcji
( czyli w ZADANIU DOMOWYM w e-dzienniku w dniu lekcji on-line znajdzie się to, co było
zaplanowane do zrobienia w tym dniu z przedmiotu ).
Nauczyciele mają również prawo zadać zadanie domowe z wymagalnością na inny dzień – tak jak
standardowo się to dzieje - w miejscu ZADANIE DOMOWE. Będzie to wynikało z treści lekcji on-line.
SPRAWDZANIE WIEDZY
Podczas lekcji on-line są przewidziane również różne formy sprawdzania wiedzy ( testy, sprawdziany),
za które Uczeń będzie otrzymywał oceny. Uczeń nieaktywny na zajęciach on-line, będzie mógł zaliczyć
daną formę sprawdzania wiedzy w uzgodnionej z nauczycielem formie i czasie. Sprawdziany z
większej partii materiału będą zapowiadane z wyprzedzeniem.
ZACHOWANIE UCZNIA
Jeśli zachowanie ucznia na zajęciach on-line będzie budziło zastrzeżenia ( np. uczeń będzie
przeszkadzał podczas połączeń audio-video lub w trakcie czatu z nauczycielem nie będzie stosował się
do poleceń) – nauczyciel może wpisać uczniowi uwagę do e-dziennika za utrudnianie prowadzenia
zajęć on-line, a także zablokować uczniowi możliwość dalszego udziału w zajęciach on-line.

POMOC NAUCZYCIELA
Z indywidualnej pomocy nauczyciela będzie można skorzystać podczas wyznaczonych godzin
konsultacji – DYŻUR NAUCZYCIELA ON-LINE, w trakcie których nauczyciel będzie do dyspozycji
uczniów na czacie w aplikacji TEAMS.
PLAN I PRZEBIEG ZAJĘĆ
Lekcje on-line zawsze rozpoczynają się o pełnych godzinach, począwszy od godziny 9.00. Każda
lekcja on-line trwa ok 25 - 50 minut, w zależności od poziomu nauczania oraz tematyki zajęć. Podczas
zajęć on-line przewidziane są różne aktywności: m.in. czat grupowy z nauczycielem, praca zespołowa,
praca indywidualna, praca w ćwiczeniach i z podręcznikiem, połączenia audio/wideo, tłumaczenie
nowego zagadnienia, przesyłanie materiałów niezbędnych podczas zajęć oraz wiele innych form.
Każdego dnia lekcje on-line prowadzone będą wg wyznaczonego planu. Plan będzie widoczny w edzienniku. Pozostały czas off-line w czasie trwania lekcji lub po zajęciach jest przeznaczony na pracę
własną, czyli samodzielne wykonywanie zadań w podręczniku, ćwiczeniach oraz na kartach pracy czy
na innych przesłanych przez nauczyciela materiałach. W czasie trwania nauczania zdalnego materiał
programowy jest realizowany w pełnym zakresie, nie przewiduje się opóźnień spowodowanych tą
szczególną sytuacją.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Udział w zajęciach on-line jest możliwy przy wykorzystaniu dowolnego sprzętu mającego dostęp do
Internetu - może to być komputer stacjonarny lub laptop ale również tablet i smartfon .
W przypadku np. braku kamerki lub mikrofonu czy głośnika w komputerze stacjonarnym – będzie
ograniczony jedynie czynny udział w krótkich częściach zajęć prowadzonych za pomocą wideo
połączeń ( bierny udział czyli śledzenie przebiegu zajęć jest możliwy ). Aby ułatwić udział w zajęciach z
użyciem urządzeń mobilnych ( tablet, smartfon ) , należy zainstalować darmową aplikację
MICROSOFT TEAMS.
PIERWSZE ZAJĘCIA W PONIEDZIAŁEK , 16 MARCA – WPROWADZENIE DO E-LEARNINGU
INFORMACJA DLA RODZICA
W poniedziałek będzie czas na zapoznanie się z pracą platformy oraz ewentualne zgłoszenie
problemów technicznych. Prosimy, aby w wyznaczonym planem lekcji czasie dopilnować, aby dziecko
zalogowało się na platformie MICROSOFT 365, w aplikacji TEAMS. W przypadku trudności – prosimy o
pomoc przy logowaniu i „wrzucenie” strony do ulubionych, aby kolejne logowanie odbywało się już
bez problemu. Lekcja będzie odbywała się na kanale PIERWSZE ZAJĘCIA. W zależności od klasy –
formy pracy oraz czas trwania lekcji on-line będą dostosowane do wieku i umiejętności dziecka.
Bardzo prosimy Rodziców uczniów klas 1-5 , aby w miarę możliwości towarzyszyć dzieciom podczas
pierwszych zajęć, ponieważ może zaistnieć potrzeba pomocy lub skorzystania z porad dyżurujących w
szkole nauczycieli informatyków – telefonicznie. Program jest bardzo intuicyjny, mamy nadzieję, że
nie sprawi większych problemów Naszym Uczniom w bieżącym użytkowaniu. Prosimy o
udostępnienie/ włączenie w ustawieniach laptopa wbudowanego mikrofonu oraz kamery.
W poniedziałek, w godzinach od 10.00 do 14.00, również w trakcie zajęć, będzie dostępna linia
telefoniczna do zgłaszania ewentualnych trudności pod nr: 500 103 625 oraz udostępniony kontakt
mailowy na adres: nsz.nauka@gmail.com. Prosimy o bieżący kontakt w celu usunięcia wszelkich
trudności przed zajęciami we wtorek.

