ZDALNE NAUCZANIE – KILKA RAD SPRZYJAJĄCYCH DOBREJ WSPÓŁPRACY
NAUCZYCIELU/WYCHOWAWCO:
 wspólnie z rodzicem ustal czas, jaki dziecko będzie poświęcać na codzienną naukę – poza tym
czasem nie zarzucaj rodziców i dzieci zadaniami,
 ustal z wychowawcą klasy ilość materiałów jakie masz przekazać uczniowi do pracy w domu,
 pamiętaj aby materiał dostosowany był do potrzeb i możliwości dziecka,
 szanuj czas rodziców, opiekunów, którzy będą wspierali dziecko w pracy: dawaj jasne
komunikaty i informacje dotycząca realizacji poszczególnych zadań,
 materiały przekazywane uczniom powinny służyć rozwijaniu zainteresowań, utrwalaniu
wiedzy, przygotowaniu do egzaminów (kl.8a), pamiętaj o udzielaniu wsparcia emocjonalnego,
 pamiętaj, ze misją naszego Ośrodka jest dążenie do maksymalnej samodzielności dzieci na
miarę ich możliwości i potrzeb – stosuj tę zasadę planując zadania do wykonania w domu,
 dbaj o korzystanie ze sprawdzonych źródeł, konieczne jest monitorowanie bieżących informacji
na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty w Lublinie.
UWAGA!
Przepisy RODO nie zabraniają pracy zdalnej. W toku działań w trybie pracy zdalnej będzie
niewątpliwie dochodziło do przetwarzania danych osobowych poza miejscem jej stałego wykonywania.
Mogą pojawić się nowe zagrożenia, które nie występują w przypadku pracy w szkole.
O czym należy pamiętać podczas pracy zdalnej?
Zanim przystąpisz do pracy wydziel sobie odpowiednią przestrzeń, tak aby ewentualne osoby postronne
nie miały do dokumentów nad którymi pracujesz.
1. Komputer przeznaczony do pracy zdalnej powinien posiadać:
- indywidualny login oraz hasło dostępu do systemu
- możliwość łączenia się z Internetem za pośrednictwem bezpiecznego łącza
- wygaszacz ekranu włączający się po kilku minutach bezczynności
- aktualny program antywirusowy
2. Smartfon wykorzystywany do pracy zdalnej obowiązkowo powinien posiadać blokadę ekranu. Sama
blokada karty SIM PIN-em to zdecydowanie za mało.
3. Nie korzystaj z niezabezpieczonych zewnętrznych nośników danych (pendrive, zewnętrzny dysk
twardy).
Pamiętaj! Aby przekazać rodzicom/opiekunom lub innym osobom dane osobowe współpracowników
(telefon prywatny, adres e-mail) musisz mieć na to zgodę.
Nie tylko dane osobowe są ważne
Dane osobowe nie są jedynymi informacjami, które powinniśmy w szczególny sposób chronić. Do
innych chronionych danych mogą należeć również informacje na temat np. stanu zdrowia uczniów, czy
sytuacji rodzinnej itp.
PROPOZYCJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – organizacja pracy w domu
https://www.youtube.com/watch?v=g9G9qqiM0Sw&t DOMOWA SZKOŁA TUTORIAL

