Rodzice, opiekunowie
Czas zdalnego nauczania jest okresem trudnym zarówno dla Państwa, jak i dla dzieci.
Wychowawca prowadzący ustalił z Państwem możliwe formy pracy zdalnej. Informacje
o zdalnym nauczaniu znajdują się na stronie Internetowej MOS w Smolnicy w zakładce
NAUKA PRZEZ INTERNET ONLINE.
Co możecie zrobić, żeby pomóc dziecku w zdalnym nauczaniu:
1. Zachęcać dziecko do samodzielnej pracy.
2. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dziecko w wykonywaniu zadanych prac.
3. Kontrolować, czy dziecko faktycznie odrabia lekcje, czy nie wchodzi na gry lub inne strony
Internetowe (np. Facebook).
4. Warto być w kontakcie i skorzystać z pomocy wychowawcy, nauczycieli, specjalistów:
udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać i bardziej sprawdzać stronę
internetową MOS w Smolnicy.
Wasze dzieci:
1. Samodzielnie (np. przez Internet) lub z Waszą pomocą nawiązują kontakt z wychowawcą
prowadzącym i nauczycielami.
2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu
zdalnego – organizują naukę własną w domu.
3. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie powinni zgłaszać
nauczycielom lub wychowawcy prowadzącemu (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo
rodziców/opiekunów).
4. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet
krótkie są obowiązkowe!
5. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie (np.
cyberprzemoc, cyberniebwzpieczeństwa).
6. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty
grzecznościowe mile widziane!).
Pamiętajmy, że najlepsze efekty daje praca systematyczna!

Przypominamy, że uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace
domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu
to również telefonicznie (wysyłając wiadomość) mogą porozumiewać się z nauczycielem.
W razie wystąpienia trudności prosimy o kontakt telefoniczny do ośrodka - 95 760 14 94.
Jesteśmy dla Państwa od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00 - 14.00.
Życzymy Państwu, dzieciom powodzenia i z niecierpliwością czekamy na zakończenie
epidemii w naszym kraju oraz na całym świecie.
Pozdrawiamy i dziękujemy za współpracę
pracownicy MOS w Smolnicy

