Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Sytuacja w jakiej znaleźliśmy się w ostatnim czasie jest dla nas dużą próbą odpowiedzialności.
Pomimo różnego rodzaju ograniczeń wciąż musimy wywiązywać się ze swoich codziennych
obowiązków. Dotyczy to wszystkich bez względu na wiek. W związku z brakiem możliwości
realizowania zajęć szkolnych w formie, do której byliśmy przyzwyczajeni zobligowano uczniów do
nauki zdalnej. Jest to dla większości nowość, z którą muszą się zmierzyć zarówno uczniowie jak i ich
rodzice. Poniżej poruszono kilka zagadnień, które być może pomogą w odnalezieniu się w tej
niecodziennej sytuacji. Wszystkim uczniom życzę owocnej nauki i odnalezienia w każdym z Was
motywacji
i umiejętności organizacji swoim czasem.
Jak organizować dzieciom warunki do nauki domu?
Należy wyznaczyć dzieciom stałe godziny przeznaczone do nauki zdalnej. Ten rodzaj przyswajania
wiedzy jest wyzwaniem, ponieważ realizowanie edukacji
w warunkach domowych niestety sprzyja mniejszej mobilizacji oraz motywacji uczniów do
przyswajania zadanego materiału. Wyznaczenie stałego czasu przeznaczonego na naukę pomoże
dziecku wejść w odpowiedni tryb sprzyjający koncentracji uwagi i „odgrodzi” czas edukacji od czasu
wolnego, który można wykorzystać na odpoczynek, rozmowy z najbliższymi. Warto też wspólnie ze
swoim dzieckiem prześledzić propozycje przygotowane m.in. przez MEN, w których można odnaleźć
interesujące strony internetowe, materiały edukacyjne itp, które pomogą rozbudzić ciekawość
edukacyjną.
Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?
W tej niecodziennej sytuacji, w której zaszła konieczność nauki poza szkoła warto porozmawiać z
dzieckiem o tym czego obecnie doświadcza nasze społeczeństwo. Pozwoli to zrozumieć mu, że każdy
(osoba dorosła, jak również dzieci i młodzież) stoi przed wyzwaniem pogodzenia swojej codzienności
z trudami i ograniczeniami związanymi z obecnymi warunkami. Dziecko powinno zrozumieć, że czas,
w którym nie może uczyć się ze swoimi rówieśnikami w budynku szkoły nie może być zmarnowany.
Warto wyjaśnić, że jako odpowiedzialny młody człowiek powinien wywiązać się ze swoich
obowiązków. Złe pojęcie obecnego czasu, który może wydawać się okazją do rozluźnienia i
odpoczynku, może spowodować zaległości, z którymi uczeń w późniejszym czasie będzie miał
problem.
Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
Podczas zawieszenia zajęć dzieci i młodzież są zobligowane do nauki
w systemie zdalnym. Za pośrednictwem Internetu mają dostęp do przerabianego materiału, wykazu
ćwiczeń i zadań zleconych przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów. Okazja do nauki w sposób
zdalny może być wspaniałą sposobnością do rozwijania w uczniu samodyscypliny, koncentracji uwagi
oraz organizacji swojego czasu. Niestety dziecko, które ma możliwość korzystania z Internetu do
celów naukowych niekoniecznie do tych właśnie celów może go używać. Dlatego rodzice powinni
dołożyć wszelkich starań o zwrócenie uwagi co właściwie dziecko robi przed komputerem, tabletem.
Czy aby na pewno są to strony powiązane ze zdalną edukacją? Warto szczególnie w tym czasie
zadbać to, by dzieci nie miały okazji do rozpraszania się innymi rzeczami, które za pośrednictwem
Internetu mogą robić. Przypomnienie dzieciom o zagrożeniach związanych z dostępem do
różnorodnych stron oraz podkreślenie o potrzebie informowania o wszystkich niepokojących dziecka
rzeczach w związku z korzystaniem
z Internetu jest teraz bardzo istotne.

