INFORMACJA DLA SŁUCHACZY
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W SŁAWNIE
NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ OD 25 MARCA 2020 R.
Szanowni Słuchacze!
Zgodnie z zapisami rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r.,
od 25 marca 2020 r. (środa) nauka będzie odbywać się obowiązkowo z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.
Mając na względzie: zróżnicowaną sytuację naszych słuchaczy w dostępie do sprzętu
oraz Internetu, ich możliwości psychofizyczne w podejmowaniu intensywnego wysiłku
umysłowego w dniach zjazdów, łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów
ekranowych i bez ich użycia, po konsultacjach z nauczycielami, ustalam następujące zasady
pracy:
1. Podstawowym narzędziem w komunikacji nauczycieli ze słuchaczami jest dziennik
elektroniczny Librus.
2. Układ zajęć pozostaje bez zmian względem wyznaczonych terminów zjazdów.
3. Słuchacze samodzielnie nawiązują kontakt z opiekunem oddziału i nauczycielami.
Każdego dnia zjazdu słuchacz ma obowiązek zalogować się do e-dziennika Librus.
4. Organizując pracę ze słuchaczami nauczyciele informują ich o możliwym trybie pracy.
5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wg planu zajęć danego dnia zjazdu, będą
przesyłać słuchaczom przez dziennik Librus, w piątek do godziny 14.00 i w sobotę
do godz. 8.00, scenariusze lekcji na dany dzień.
6. Formą informowania słuchaczy o postępach w nauce jest e-dziennik Librus.
7. Konsultacje ze słuchaczami odbywają się poprzez moduł wiadomości w e-dzienniku
Librus lub w innych formach określonych przez nauczyciela.
8. Słuchacz potwierdza swoją aktywność w kształceniu na odległość. Formę potwierdzenia
aktywności, w zakresie danych zajęć, nauczyciel określa w wiadomości do słuchacza
opisującej scenariusz zajęć.
9. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie, m.in. nie
przedłużać niepotrzebnie czasu spędzonego przy monitorze.
10. Przerwy, nawet krótkie, są obowiązkowe!
Szanowni Słuchacze,
aktualna sytuacja i zagrożenie to dla nas wszystkich wyjątkowo trudny czas. Myślimy
z troską o Was. Dbajcie o siebie i swoich bliskich!
#zostańwdomu
Pozdrawiam serdecznie!
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