Szanowni Państwo,
Sytuacja, w której się znaleźliśmy spowodowała, że proces edukacyjny na odległość stał
się dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03.3030 r. od
25.03.2020r do 10.04.2020r zadania Szkoły realizowane będą z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość.
Dotychczas prowadzone zajęcia na odległość, od dnia 25. 03.2020 r. będą kontynuowane, z
tą różnicą, że nauczyciele będą zobowiązani do realizowania kolejnych tematów podstawy
programowej. Nie muszą one jednak pokrywać się dokładnie z tematami zawartymi w planie
nauczania danego przedmiotu.
Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania, jak
również przyjętego przez siebie planu pracy. Aby efektywność takiego nauczania była jak
największa, nauczyciel może dostosować plan pracy do wybranej metody kształcenia on-line,.
Nauczanie na odległość będzie realizowane z wykorzystaniem materiałów udostępnionych i
polecanych przez nauczyciela danego przedmiotu.
Proszę, aby zarówno rodzice jak i nauczyciele pamiętali o czasie korzystania z urządzeń
elektronicznych przez uczniów.
Może więc, warto zamiast e-podręczników zalecać uczniom korzystanie z podręczników
tradycyjnych, a urządzeń telekomunikacyjnych używać dla celów metodycznych, tak aby
uczniowie nie spędzali całego dnia przy komputerze czy telefonie komórkowym.
Nauczyciele nie mają obowiązku prowadzenia swoich zajęć lekcyjnych dokładnie w
godzinach wyznaczonym dotychczasowym planem lekcji. Zalecam jednak, aby zajęcia
uczniów danego dnia jak i w ciągu tygodnia, w marę możliwości, równomierne obciążały
ucznia.
Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały
edukacyjne. Służy raczej do samodzielnego uczenia się. Wszystkie treści są dostępne przez przeglądarkę
internetową i nie wymagają instalacji, ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie
udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich
uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.
Jeżeli nauczyciel danego przedmiotu zdecyduje, że właśnie taka forma komunikacji, zdobywania wiedzy i
kształtowania umiejętności jest optymalna, zostaną utworzone konta dla uczniów i nauczycieli ULO.

W Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym zdecydowana większość zajęć, począwszy od
12.03.2020 r, odbywała się przy wykorzystaniu różnorakich narzędzi internetowych.
Obecnie nauczyciele w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym wykorzystują między
innymi takie narzędzia jak:
- Discord – aplikacja służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości
tekstowych ze zdjęciami i filmami.
- Platformę do wideokonferencji Zoom, która pozwala na udział w spotkaniach online z
dowolnego urządzenia, PC, Mac, tabletów oraz smartfonów.
- Office 365 z możliwością wykorzystania pełnego zakresu możliwości. Jest to zbiór
aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft. W skład produktu Office 365 wchodzi
pakiet Microsoft Office oraz hostowane w chmurze wersje produktów serwerowych:
Exchange Server, SharePoint Server oraz Lync Server. Usługi są dostarczane i osiągalne
przez Internet. W ramach Office, każdy nauczyciel i każdy uczę ULO otrzymają „służbowe”
adresy do komunikacji internetowej.

- Facebook Messenger – komunikator internetowy, który służy do wysyłania wiadomości,
zdjęć, filmów i innych plików, a także pozwala reagować na wiadomości znajomych i
wchodzić w interakcje.
- Skype – komunikator internetowy oparty na technologii przetwarzania danych w chmurze.
Skype umożliwia prowadzenie darmowych rozmów głosowych oraz obserwację rozmówcy
poprzez kamerę internetową.
- Khan Academy – „zapewnia wysokiej jakości edukacji każdemu i wszędzie”. Na stronie
internetowej tej organizacji można znaleźć około 9000 mini-wykładów w postaci filmów
zamieszczonych w portalu YouTube i dostępnych poprzez własny portal, dotyczących m.in.
matematyki, historii, medycyny, fizyki, chemii, biologii, astronomii, ekonomii i informatyki.
Formami kontaktu, najbardziej odpowiednimi w tym czasie, między nauczycielami a
rodzicami i uczniami będzie kontakt za pośrednictwem e-dziennika i poczty emailingowej.
We wtorek 24.03.2020r. opublikowane zostanie zarządzenie Dyrektora ULO regulujące
zasady, sposoby i tryb realizacji zadań edukacyjnych, w tym zajęć dydaktycznych i
wychowawczych, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły.

Dziękuję Wszystkim (uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom
administracyjnym naszej szkoły) za dotychczasową postawę.
Waldemar Kotowski
Dyrektor ULO w Gdańsku
.

