Drodzy Nauczyciele,
Zapewne każdy z Was w tym szczególnym okresie przychodzi do Boga w modlitwie i poście, a też poszukuje
możliwości wysłuchania zwiastowania Bożego Słowa. Dla nas dorosłych jest dziś wiele oferowanych stron
internetowych i transmitowanych nabożeństw.
Ale tak jak my dorośli potrzebujemy bliskiej społeczności z Bogiem i karmienia się Jego Słowem, tak i nasze
dzieci. Zróbmy wszystko, aby ten czas był wykorzystany ku Bożej chwale.
Przesyłam zebranych kilkanaście propozycji zajęć biblijnych dla naszych uczniów. Może zachęcicie rodziców,
aby wspólnie z dziećmi wykorzystali ten czas, w którym one pozostają w domu. Większość z nich zebrała i
opracowała Kasia Fandrejewska – Dziękuję w imieniu nas wszystkich. Materiały w załącznikach przygotowane
zostały na podstawie strony internetowej: http://bibliadladzieci.com/
Linki do innych pomysłów:
https://learningapps.org/display?v=pum8zbpyj20
https://learningapps.org/display?v=p0ymroz0320
https://learningapps.org/display?v=p86m598vk19

Bardzo ciekawe materiały multimedialne opracowane dla potrzeb uczestników Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Biblijnej o tytule: Projekt „Biblijne podróże w czasie. Genesis” został realizowany przez uczniów z
punktów katechetycznych w: Bydgoszczy, Gdańsku, Miastku i Raciborzu pod opieką: Anieli Burchardt, Joanny
Rose,
Wioletty
Małkiewicz
i
Katarzyny
Fandrejewskiej
znajdują
się
pod
linkiem:
https://view.genial.ly/5e08cd1429e55b0f05a8ddad/game-breakout-biblijne-podroze-w-czasie-genesis
Inne zadania interaktywne (zadania wirtualne oraz materiały na temat Józefa) zostały przygotowane przez Joasię
Rose. Znajdują się na głównej stronie katechetyki pod banerem dot. Konkursu: http://katechetyka.pl/ (m.in.
https://view.genial.ly/5dbaf96c4c9dba0f659c88f4/interactive-image-tam-i-z-powrotem-jozef)
Dziękuję Joasiu, Kasiu, Aniu, Wiolu.
Zachęcam także do udziału w nabożeństwie dziecięcym, w formie on-line. Jeśli jeszcze nie znacie ruchu Kościoła
Dziecięcego zachęcam do zajrzenia na stronę: https://kjch.pl/kosciol-dzieciecy/ Będą tam ukazywały się
informacje o nabożeństwach dla dzieci. W tym miejscu dziękuję Magdzie Szostak z zespołem za jej serce i
mądrość w tym dziele.
Śledźcie proszę też informacje, jakie ukazują się na stronach MEN lub są przesyłane bezpośrednio do Was, jako
zatrudnionych w szkole nauczycieli - w sprawie spełniania obowiązku pracy. Jeśli dyrektor szkoły, w której
jesteście zatrudnieni zobliguje Was do przesyłania materiałów programowych, zadań dla uczniów w formie
elektronicznej to musimy się do tego dostosować.
W zależności od szkoły informacje przesyłane przez dyrekcję w sprawie realizacji podstawy programowej mogą
się różnić. Przesyłam przykład działań otrzymany od Kasi Fandrejewskiej:
„1. Od poniedziałku na swoim planie tworzymy lekcje, temat ma brzmieć: „Zajęcia zawieszone” i dalej informacja
o
konkretnej
jednostce
podstawy
programowej
np.
„Zajęcia zawieszone. Praca zdalna na temat funkcji kwadratowej”, w miejscu frekwencja zaznaczamy „ns”. Ma
to być potwierdzeniem, że pozostajemy w gotowości do pracy.
2. Od poniedziałku, każdy z Państwa utworzy lekcje w swoim planie i wkleja tam następujący temat: „Lekcja
zawieszona w związku z zagrożeniem koronawirusem. Praca zdalna”. W rubryce frekwencja „ns”, a drogą
mailową z klasą przekazujemy informację o temacie, zadaniach i innych działaniach, które Państwo ustalili.”
Taki wymóg dotyczyć może osób, które jako nauczyciele religii korzystają z dziennika elektronicznego.
W dzienniku „papierowym” w okresie do czasu powrotu dzieci do szkół wpisujemy: „Zajęcia zawieszone. Praca
zdalna”
Poniżej przesyłam informację pobraną ze strony Kuratorium Oświaty w Warszawie:

„Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w
związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja
MEN
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410) od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i w większości placówek.
Zawieszenie zajęć nie zwalnia jednak pracowników tych jednostek z obowiązku świadczenia pracy.
O organizacji pracy nauczycieli decyduje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, który zgodnie z art. 7 Karty
Nauczyciela jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników. Działając na podstawie art. 3 ustawy z 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych3 , dyrektor szkoły może polecić
nauczycielowi wykonywanie pracy zdalnej.
Możliwe jest zatem świadczenie pracy przez nauczycieli zarówno w miejscu ich pracy, jak i świadczenie pracy
poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). W pierwszym przypadku nauczyciele przygotowują i
przesyłają uczniom materiały, korzystając ze sprzętu na terenie szkoły.”
Uwaga - zmiany w okresie: od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia
na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25
marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem
epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.
Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i
sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Drogi Nauczycielu, zachęcam Cię do wysłania rodzicom dzieci ze Szkoły Niedzielnej informacji z
zamieszczonymi wyżej linkami do stron z materiałami biblijnymi oraz załączników z maila.
Módlmy się wspólnie o nasz dzieci w tym okresie może pełnym obaw dla nich. Aby Boży pokój panował w ich
sercach, a Jego miłość zmieniała ich życie.
„A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie”.
Fil 4,7
Z pozdrowieniem w Imieniu Jezusa Chrystusa - Elżbieta Bednarz

