CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
CZŁUCHÓW
ul. Szczecińska 8 , 77-300 Człuchów
tel./fax (059) 8344733
e-mail: cku-czluchow@wp.pl

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Szczegóły dotyczące kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CLVID-19
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Podstawową formą współpracy nauczyciela z uczniem są nośniki elektroniczne .
Nauczyciel ma obowiązek współpracować z uczniem , na bieżąco przekazując
informacje o treściach oraz sposobach realizacji wyznaczonych zadań , a także zasadach
oceny i formach monitorowania postępów .
Zadania i materiały dla uczniów przesyłamy zgodnie z dotychczasowym planem
lekcji do momentu planowanego rozpoczęcia zajęć.Uczeń ma prawo wykonać zadania w
dowolnym czasie w terminie wskazanym przez nauczyciela.
Nauczyciel ma prawo proponować realizację innych zadań takich jak : czytanie
książek ,, oglądanie filmów , prace ze zbiorem zdań , wykonanie prac projektowych służących
utrwaleniu wiedzy i umiejętności oraz poszerzaniu zainteresowań .
Nauczyciel jest zobligowany do równomiernego obciążania uczniów, w
poszczególnych dniach tygodnia .
Należy pamiętać o łączeniu kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez
ich użycia ( poleca się korzystanie z podręczników w formie papierowej).
Nauczyciel jest zobligowany do określenia sposobu monitorowania oraz
weryfikacji postępów uczniów i poinformowania o tym uczniów.
Formą udokumentowania pracy nauczyciela jest wpis tematu zajęć w dzienniku
zajęć.
Nauczyciel ma możliwość korzystania z szerokiej gamy źródeł i materiałów ,
które zapewnią skuteczną i efektywną realizację zajęć. Mogą to być materiały w postaci
elektronicznej m.in. WsipNet, e-p;odręczniki, zdalenelekcji.gov oraz inne zaproponowane
przez MEN, a także wybrane przez nauczyciela .Wskazane też jest wykorzystanie papierowej
wersji podręcznika , zbiorów zadań , ćwiczeń lektur i itp.
Nauczyciel ma obowiązek udzielić konsultacji uczniom i rodzicom w sytuacji
zgłaszanych problemów z realizacji materiału bądź opanowania przez ucznia nowych
wiadomości .Konsultacje należy prowadzić w formie on – line w dowolnej formie z użyciem

ustalonego przez obie strony komunikatora .Zaleca się pozostawanie do dyspozycji uczniów
w godz. ustalonych przez obie strony.
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w
szczególności z wykorzystaniem :
a.

materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej platformy edukacyjnej
udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem :
www.epodreczniki .pl
b.
materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych , w tym na stronach
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c.
materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
d.
Innych niż wymienione powyżej.

