Vážení rodičia, milí žiaci,
posielame Vám usmernenie k elektronickej forme vzdelávania.
Na základe získaných skúseností po absolvovaní prvého týždňa dištančného vzdelávania
pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel.
Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej
miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre
všetkých.
Triedni učitelia a všetci vyučujúci budú s Vami komunikovať elektronickými prostriedkami
o všetkom, čo súvisí s učivom a výučbou.
Riaditeľ Základnej školy, Družicová 4, Košice vydáva toto usmernenie určené pre
všetkých žiakov školy:
Od 13. marca 2020 až do odvolania krízovej situácie bude samoštúdium všetkých
žiakov školy prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie
•

•
•

prioritne prostredníctvom edukačného portálu na webstránke
školy https://zsdruzicovake.edupage.org/, aj na www.bezkriedy.sk podľa dohody
s vyučujúcim,
alebo prostredníctvom sociálnych sietí (ak v nej mali so svojim vyučujúcim vytvorenú
vlastnú skupinu),
alebo prostredníctvom emailovej komunikácie (ak ju už doteraz žiaci na komunikáciu
s vyučujúcim používali).

Zadávanie učiva a úloh:
Každý učiteľ pošle žiakom učebný materiál v primeranom rozsahu na základe záverov
online zasadnutia metodického orgánu
• Žiaci majú na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas a jasné termíny
• Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti s prevahou úloh na opakovanie
a precvičovanie
• Učiteľ zadáva učivo od 08.00 do 13.30
v nové učivo na samoštúdium ( študijné texty, prezentácie, ...),
v úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, krížovky ,videochat...),
v zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, videochat...),
v projekty na samostatnú prácu, zhotovovanie výrobkov, vyhľadávanie videoukážok,
sledovanie vzdelávaní v RTVS, kanál STV 2 školský klub od 09.15
v Pochopenie nového učiva žiaci komunikujú s učiteľmi dostupnými elektronickými
cestami komunikácie.
•

Žiaci bez prístupu k internetu zisťujú zadania sms komunikáciou od spolužiakov,
vyučujúcich
Žiaci , ktorí nereagujú na elektronickú výučbu, budú upozorňovaní triednymi
učiteľmi na neplnenie vyučovacích povinností, následne aj ich zákonní zástupcovia.

V Košiciach 23.03.2020

Mgr. Jozef Varga, riaditeľ školy

