
                                           Drodzy Uczniowie i Rodzice !!!
                Czas kwarantanny wykluczył tradycyjne nauczania w szkole, dlatego teraz zostają
wprowadzone  nowe  zdalne  metody  nauczania.  Nauczyciele  wykorzystują  do  tego
technologię informacyjno-komunikacyjną.
Drogi Uczniu, jest to czas, który chcemy, żebyś poświęcił na zdobywanie wiedzy i nowych
umiejętności,  aby  kiedy  rozpoczniesz  naukę  po  wakacjach,  wrócisz  do  szkoły,  będziesz
pewny, że poradzisz sobie  z nowym  materiałem.

 Bardzo ważna będzie dobra organizacja czasu. Możesz stworzyć sobie harmonogram
nauki na każdy dzień i go realizować. 

 Korzystaj z pomocy edukacyjnych udostępnianych przez nauczycieli. Jeżeli pojawią się
trudności kontaktuj się z nauczycielem danego przedmiotu.  Nie bój się i nie wstydź,
że czegoś nie wiesz. Każdy może popełniać błędy, korzystaj z pomocy. 

 Każdy uczeń może liczyć na wsparcie  nauczycieli, bądź cierpliwy.

 Warto pamiętać też o swoich koleżankach i kolegach ze szkoły i tworzyć  sieć pomocy
koleżeńskiej  z  wykorzystaniem  Internetu  (niestety  w  tym  czasie  nie  możecie
kontaktować się osobiście).

 Bądź w swojej pracy systematyczny, unikniesz zaległości.

 Pamiętaj o przerwach w nauce, zrelaksuj się.

 Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za swoją naukę.

Drogi Rodzicu, w tej trudnej sytuacji, jaka jest obecnie w kraju i  na świeci wszyscy musimy
wprowadzać  nowe  zasady  w  naszym  życiu,  w  tym,  w  obszarze  edukacji,  służące
bezpieczeństwu.  Wymaga to od nas cierpliwości  i  większego zaangażowania w edukację
dzieci.

 Zachowaj spokój , ponieważ dzięki temu Twoje dziecko lepiej poradzi sobie, w nowej
sytuacji .Zmiany wprowadzaj stopniowo i je z dzieckiem omawiaj. 

 Wspieraj dziecko w dobrym organizowaniu czasu – nigdy wcześniej nie musiało uczyć
się  zdalnie  i   zupełnie  samodzielnie.  Może  to  być  dla  niego  początkowo  trudne
i  będzie  potrzebować  Twojej  pomocy.  Jest   to  dla  nas  wszystkich  nowe
doświadczenie,  które  wymaga  umiejętności  przystosowania  się  do  nowych
warunków.

 Motywując dziecko do nauki, rozwiązywania zadań, współpracy z nauczycielami nie
strasz je złymi ocenami, czy brakiem promocji. Negatywne emocje i presja wpływają
bowiem negatywnie na efekty nauki.  Zachęcaj do  nauki  podkreślając jej wartość
i zwracając uwagę na cel,  jakim jest  brak zaległości.

 Rozmawiaj z dzieckiem, bądź dla niego wsparciem.



 W celu zapewnienia bezpieczeństwa, upewnij się czy Twoje dziecko korzysta wyłącznie ze 
stron i materiałów wskazanych przez nauczycieli, bądź udostępnianych   na stronie naszej 
szkoły.  

 Pamiętaj,  że  możesz  liczyć  na  pomoc  ze  strony  szkoły.  Wszyscy  nauczyciele   są
otwarci na współpracę. 

                                                                                                                      Anna Gryc


