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Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski 17 marca br. skierował do
dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty
do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form
pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia
wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

Przygotowanie szkół do zdalnego nauczania
W swoim piśmie minister edukacji Dariusz Piontkowski zwrócił się do dyrektorów z prośbą o
przeznaczenie dwóch kolejnych dni na działania przygotowawcze, m.in.

sprawdzenie czy szkoła, centrum kształcenia zawodowego, placówka kształcenia
ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego mają kontakt za
pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami/słuchaczami, rodzicami i
nauczycielami  oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów
przygotowanie możliwości zdalnej realizacji programów nauczania np. z
wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej,
platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego;
analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla
poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji;
uwzględnienie w pracy zdalnej różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym
wynikających z niepełnosprawności;
przygotowanie możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów,
modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania;
opracowanie informacji dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na
odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad
bezpieczeństwa w sieci;
opracowanie informacji dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do
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nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza
szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Gdzie szukać informacji o zdalnej pracy z uczniami?
Minister Edukacji Narodowej zachęcił dyrektorów do skorzystania z dostępnych stron
internetowych, rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki
do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl (i stron Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie
ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.

Aby pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w organizacji zajęć edukacyjnych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w najbliższych dniach przekażemy
dyrektorom materiały informacyjne dotyczące zdalnego nauczania.

Warto przypomnieć, że zostało opublikowane kompleksowe zestawienie najważniejszych
informacji, a także linków do stron internetowych, które mogą być wykorzystywane przez
nauczycieli i dyrektorów szkół do przygotowania materiałów do samodzielnej pracy uczniów w
domu https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu.

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!
Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się
koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak m.in.: zawieszenie zajęć w
szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także
odwołanie imprez masowych i wiele innych.

Wiele jednak zależy od nas samych!
    Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
    Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
    Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus. Jeśli 
masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-
epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.
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