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Cele dobrej praktyki



zmotywowanie uczniów do pracy zdalnej w
nowych warunkach,


Opis dobrej praktyki

wprowadzenie nauczycieli w nowy wymiar TIK.

Kształcenie na odległość to nowa rzeczywistość, która
z impetem wdarła się w życie każdego dziecka, ucznia,
rodzica i nauczyciela. Nikt nie był przygotowany na to
wyzwanie. Już wcześniej kadra pedagogiczna
uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu TIK,
jednak rzeczywiste wyzwania okazały się
nieporównywalne. Wszyscy zostali „wrzuceni na
głęboką wodę” nowej edukacji i trzeba było podjąć to
wyzwanie. Nauczyciele wykazali się bardzo dużym
zaangażowaniem i ambicją. Każdy w naszym Zespole

podjął się kształcenia na odległość. W kolejnych
tygodniach dokładaliśmy kolejne cegiełki nowych
rozwiązań. Korzystaliśmy z dziennika elektronicznego,
który stał się integralną częścią życia domowego. W
ten sposób nauczyciele kontaktowali się z dziećmi,
uczniami i rodzicami. Poprzez dziennik przesyłali
propozycje edukacyjne. W kolejnych tygodniach
została uruchomiona platforma Google Classroom,
która dla nauczycieli była zupełnie nowym narzędziem.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, uczyli się ją
obsługiwać. Oczywiście nie obyło się bez trudności.
Jednak z każdym dniem praca stawała się łatwiejsza.
Następnym wyzwaniem okazały się spotkania online.
Była to dla nas nowość. Głównymi problemami stały się
bariery techniczne, sprzętowe i sieciowe. Rodzice
starali się jak mogli, aby pomóc dzieciom w stałym
dostępie do Internetu i komputera. Dla niektórych
rodzin było to ogromne wyzwanie. Powoli udało nam
się, dzięki wielkiemu wysiłkowi, opanować i to zadanie.
Zajęcia online ruszyły na całego. Wszystkie dzieci ze
szkoły miały stały kontakt z wychowawcami,
nauczycielami i pedagogiem. Takie spotkania, choć
wirtualne, sprawiały wiele radości, zarówno uczniom,
jak i nauczycielom. Dzięki takiej formie zajęć uczniowie
mogli na bieżąco pytać, a nauczyciele mogli w
indywidualny sposób tłumaczyć zadania i nowe
zagadnienia. Pomocne okazały się również liczne
webinaria i szkolenia online, które pomogły
uporządkować świat nauki zdalnej.
Z perspektywy tygodni zmagań z kształceniem na
odległość mogę stwierdzić, że w naszym Zespole
zarówno dzieci, jak i ich rodzice oraz nauczyciele zdali

egzamin na medal. Myślę, że Google Classroom
zostanie z nami na stałe i będzie wspierać uczniów i
nauczycieli w ich codziennej pracy.
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