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Lekcje z internetu? Rusza gov.pl/zdalnelekcje

#zosta?wdomu i…? Poucz si? online. Zawieszenie zaj?? w szko?ach to nie wakacje, ani ferie. Warto ten czas
dobrze wykorzysta?. Jak? Mo?liwo?ci jest wiele.
Tematy na ka?dy dzie? i przedmiot, ale i propozycje materia?ów, na bazie których mo?na zdalnie poprowadzi?
zaj?cia dla uczniów i ze szkó? podstawowych, i ?rednich – wszystko to nauczyciele ju? dzi? znajd?
na www.gov.pl/zdalnelekcje.
Zgodnie z podstaw? i por?
Co powiecie na utrwalenie porównywania u?amków? Je?li nie u?amki, to mo?e odcinki w graniastos?upach lub sinusy,
cosinusy i tangensy k?ta ostrego?
Na naszej stronie znajdziecie propozycje dla uczniów ze wszystkich klas szko?y podstawowej, ale i m?odzie?y ze
szkó? ponadpodstawowych. Zgodne z podstaw? programow?. To tre?ci, które mog? by? wykorzystanie w trakcie
zdalnego nauczania.
– Chcemy u?atwia? i podpowiada?. Aby znalezienie interesuj?cych materia?ów na naszej stronie by?o prostsze
u?o?yli?my je w formie swoistego planu lekcji dla wszystkich klas, niezale?nie od etapu edukacji – mówi minister
cyfryzacji Marek Zagórski.
Stale przeczesujemy internet w poszukiwaniu ciekawych zasobów. To, co znajdziecie na naszej stronie to efekt tych
poszukiwa?. Zdajemy sobie spraw?, ?e to nie wszystko, ?e w sieci mo?na znale?? wi?cej wartych uwagi tre?ci. Dlatego
je?li je znacie i uwa?acie, ?e warto aby znalaz?y si? na www.gov.pl/zdalnelekcje, dajcie zna?.
- Warto korzysta? z rzetelnych, merytorycznych ?róde?. Na stronie epodreczniki.pl znajduj? si? materia?y do
wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkó?, które uwzgl?dnili?my w przyk?adowych planach lekcji. Chcemy,
aby w czasie zawieszonych zaj?? uczniowie mieli mo?liwo?? utrwalenia wiedzy i powtórzenia dotychczasowych lekcji.
Dla nauczycieli mo?e to by? okazja do zdobywania nowych kompetencji – podkre?la minister edukacji Dariusz
Piontkowski.
Nasz? intencj? jest to, aby uruchomiona dzi? strona by?a nie tylko inspiracj? dla nauczycieli, ale by tak?e realnie
u?atwi?a im prac?, st?d m.in. koncepcja „planu lekcji” z propozycjami tre?ci na ka?dy dzie?. Nie trzeba z niego
korzysta?. Zostawiamy nauczycielom pe?n? dowolno?? w wyborze i wykorzystaniu opublikowanych lekcji i tematów.

1/3

http://gmina.zgorzelec.pl

Drugim sposobem wyboru materia?ów jest po prostu wyszukanie ich spo?ród tre?ci edukacyjnych przypisanych dla
poszczególnych przedmiotów.
Propozycje tematów i dopasowanych do nich materia?ów online - starali?my si? dobra? zgodnie z obecnym etapem
roku szkolnego. Pomagali nam w tym eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej i NASK.
I o wio?nie, i o ta?cach
I tak nauczyciele dzieci z klas 1-3 znajd? tam materia?y, dzi?ki którym wspólnie ze swoimi uczniami powitaj? wiosn?.
Szóstoklasi?ci na muzyce b?d? mieli szans? pozna? (je?li jeszcze ich nie znaj?) ró?ne wspó?czesne style muzyczne.
Nauczyciele ósmoklasistów b?d? za to mogli z nimi powtórzy? czas Past Simple i popracowa? nad wzbogaceniem
s?ownictwa.
Na naszej stronie opublikowali?my propozycje tematów lekcji dla wszystkich klas i wszystkich przedmiotów. Poza
j?zykiem angielskim, mo?na tam znale?? propozycje na lekcje niemieckiego, hiszpa?skiego i francuskiego. Nie
zapomnieli?my te? o takich przedmiotach jak np. podstawy przedsi?biorczo?ci, czy edukacja dla bezpiecze?stwa.
WA?NE! Wszystkie udost?pnione na stronie materia?y dydaktyczne s? bezp?atne!
- Materia?y, które ju? dzi? mog? znale?? nauczyciele to propozycja zaj?? na najbli?sze dni. Warto jednak regularnie
zagl?da? na www.gov.pl/zdalnelekcje. B?dziemy tam dodawa? kolejne tematy i kolejne zasoby – mówi minister
cyfryzacji Marek Zagórski. - Nic nie stoi na przeszkodzie, by z jej zasobów korzystali tak?e uczniowie i ich rodzice –
dodaje szef MC.

Materia?y i narz?dzia
Kiedy ju? znajdziecie interesuj?ce Was zaj?cia i propozycje ich tematów, warto zmobilizowa? swoich uczniów. W tym i
kolejnym tygodniu nie spotkacie si? w szkole, jak wi?c si? z nimi skomunikowa?? Oczywi?cie przez internet. A tu
mo?liwo?ci jest wiele. Aby utworzy? zdaln? klas? nie musicie ?ci?ga? i instalowa? p?atnych aplikacji. Czasem
najskuteczniejszy okazuje si? popularny i darmowy komunikator internetowy. O tym, z jakich jeszcze narz?dzi mog?
korzysta? nauczyciele, piszemy w naszym poradniku Nauczycielu, poprowad? lekcje online!. Stale go uzupe?niamy.
Zdajemy sobie spraw?, ?e nie ka?dy nauczyciel jest nauczycielem informatyki i nie wszyscy musz? by? ekspertami od
komunikacji online. Dlatego wspólnie z NASK przygotowali?my proste tutoriale, w których krok po kroku t?umaczymy
np. jak za?o?y? grup? na portalu spo?eczno?ciowym, czy te? jak za?o?y? swój kana? na platformie spo?eczno?ciowej,
a pó?niej prowadzi? na nim swoje lekcje.
Przenie? lekcje na… - obejrzyj nasze tutoriale.
Wszystkie pomocne materia?y znajdziecie te? – oczywi?cie - na www.gov.pl/zdalnelekcje w zak?adce Zdalna klasa.
Do dzie?a!

Dzia?ajmy razem przeciwko koronawirusowi!
Przez najbli?szy czas musimy zrobi? wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu si? koronawirusa w
Polsce. St?d szerokie dzia?ania rz?du – takie jak zawieszenie zaj?? w szko?ach, przedszkolach, ??obkach i na
uczelniach. Odwo?anie imprez masowych. Jest to mo?liwe dzi?ki specustawie w sprawie przeciwdzia?ania
koronawirusowi.
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Wiele jednak zale?y od Ciebie!
Unikaj skupisk ludzkich, je?li mo?esz – udaj si? na prac? zdaln?.
Myj cz?sto r?ce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
Zwracaj uwag? innym na w?a?ciwe zachowania!
Wszystkie niezb?dne i wiarygodne informacje mo?na znale?? na: gov.pl/koronawirus.
Je?li masz objawy towarzysz?ce koronawirusowi, zadzwo? do najbli?szej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na
infolini? NFZ pod: 800 190 590.

Wydzia? Komunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji
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