PRACA ZDALNA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne
stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom działanie
w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Celem tych działań jest umożliwienie realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem
ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Uwzględniając specyfikę naszej pracy, myślę, że nauczyciel bibliotekarz może:
 wspierać uczniów w:
 powtórkach, głównie przygotowaniu do matury lub egzaminu ósmoklasisty (lista
propozycji książek, linki do bibliotek cyfrowych, ciekawe/sprawdzone edukacyjne
strony internetowe, linki do stron z łatwymi do wykorzystania materiałami
dydaktycznymi, kartami pracy)
 promocji czytelnictwa (np. lista książek wartych przeczytania dla rozwoju osobistego,
elementy biblioterapii)
 promocji lektur szkolnych (lista/linki ekranizacji lektur szkolnych)
 bezpieczeństwa w internecie (fake newsów, zagrożenia cyberbezpieczeństwa)
 edukacji kulturalnej (linki do instytucje kultury, np. Muzeum Powstania
Warszawskiego, wirtualny dostęp do światowych muzeów, zapisów sztuk teatralnych
czy koncertów)
 edukacji zdrowotnej (by uczniowie w tym trudnym czasie skoncentrowali się
np. na zrozumieniu ciężaru uwarunkowań pandemii, która im zagraża – wiarygodne
strony internetowe, lista książek dotyczących zdrowia i zdrowia psychicznego)


wspierać nauczycieli w:
 informacji o OTWARTYCH ZASOBACH EDUKACYJNYCH
 informacji/wykazu linków do instytucji oświatowych
 informacji/wykazu linków dotyczących e-materiałów edukacyjnych i e-narzędzi



wspomagać szkołę i dyrekcję w zadaniach, które czekają szkołę.

I.

Materiał o pracy zdalnej nauczyciela bibliotekarza ("Biblioteka w Szkole")

W czasie zawieszenia zajęć nauczyciel bibliotekarz może pracować zdalnie lub pozostawać
w gotowości do pracy. Od tego zależeć będzie jego wynagrodzenie – to, czy otrzyma jedynie
wynagrodzenie zasadnicze, czy również przysługujące mu dodatki. Zagadnienie obszernie
wyjaśnił nasz prawnik w tym artykule. Zachęcamy do jego lektury, by poznać procedurę
ustalenia zadań zdalnych z dyrekcją oraz wszystkich szczegółowych zasad i obostrzeń.
(cytat z polecanego artykułu: https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowac-zdalnie-Cz-1/9590)

II.

Propozycje MEN

MEN zaleca, aby korzystać z różnorodnych form komunikacji elektronicznej, aby zapewnić
wymianę bieżących informacji z uczniem i rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia. Może
to być na przykład komunikacja za pośrednictwem:
- dziennika elektronicznego
- strony internetowej
- mailingu do rodziców
- poczty elektronicznej, list dyskusyjnych
- forum na platformie elektronicznego wspomagania zajęć
- forum społecznościowego
- a w przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu elektronicznego na Skypie
czy w grupach na Messengerze.



E-materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

Epodreczniki.pl
(na platformie MEN epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez
nauczycieli
lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych,
sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych)
Portal wiedzy dla nauczycieli
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
Portal lektury.gov.pl
Strona Centrum Nauki Kopernik
Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN
Przystanek historia
Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
Serwis Ninateka
Serwis Muzykoteka Szkolna
Biblioteka Cyfrowa Polona
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
Serwis Telewizji Polskiej
Serwis Polskie Radio Dzieciom
Epodreczniki.pl

Portal Scholaris
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu,
utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów
(Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty i do materiałów o egzaminie maturalnym)
Portal lektury.gov.pl
Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik
Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej
Serwis IPN Przystanek historia
Strona Krajowego Biura programu eTwinning (zakładka „Zainspiruj się”)
Serwis Ninateka (serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże,
animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje
koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe)
Serwis Muzykoteka Szkolna (nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację
muzyczną, które aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Serwis powstał na zlecenie
MKiDN, a jego wydawcą jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny)
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
Biblioteka Cyfrowa Polona
Serwis Telewizji Polskiej
Learnetic
Khan Academy
Edukator.pl
Platforma Cyfrowa PAN Biblioteki Kórnickiej
Brainly.pl



„Szkoła z TVP” – nowy projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nowa propozycja TVP i MEN „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji
Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji
na antenach TVP są emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół
podstawowych.
Pierwsze programy wystartowały 30 marca o godzinie 8.00. Można je obejrzeć na 4 kanałach:
TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym
- rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym – od godz. 12:30.

„Wesoła Nauka” w TVP2 – pasmo dla najmłodszych. Jest skierowane do przedszkolaków i dzieci
z klas I-III szkoły podstawowej, a także ich rodziców i nauczycieli.
Plan lekcji „Szkoły z TVP” jest dostępny na specjalnej stronie szkolaztvp.pl.
Ponadto od 23 marca br. działa „Domowe przedszkole” TVP ABC, które również można znaleźć
na VOD.TVP.PL. To oferta dla najmłodszych dzieci i ich rodziców.
Od 19 marca br. TVP we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji
Narodowej uruchomiła wirtualny kanał edukacyjny. Każdego dnia, na stronie vod.tvp.pl w godzinach
9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć wartościowe materiały
dotyczące wybranego zagadnienia.
TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczęła emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne,
ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy
do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy
z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.
Dodatkowym działaniem podjętym przez Telewizję Polską jest udostępnienie w paśmie TVP Vod
czterech specjalnych kolekcji zawierających materiały podzielone na kategorie dostosowane zarówno
do najmłodszych, jak i starszych uczniów.
* Kolekcja dla dzieci „To się nie nudzi” – bajki, filmy familijne, programy rozrywkowe, archiwalne
seriale i spektakle dla młodych widzów
* Kolekcja z dziedziny kultury „Kulturalny rock szkolny” – magazyny i programy kulturalne, filmy
i seriale dokumentalne, filmy i seriale fabularne oraz koncerty polskich i światowych artystów
* Kolekcja z dziedziny historii „Lekcja Historii” – programy telewizyjne, filmy i serie dokumentalne,
filmy i seriale fabularne, archiwalne i historyczne, Teatry Telewizji
* Kolekcja „Lektury na ekranie" – filmowe i serialowe ekranizacje lektur szkolnych oraz filmy
dokumentalne o autorach z kanonu lektur



Zasoby online instytucji kultury

Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA):
* Ninateka i Ninateka EDU (https://ninateka.pl/) – serwis VOD
* Filmoteka Szkolna (http://filmotekaszkolna.pl/)
* Muzykoteka Szkolna (http://muzykotekaszkolna.pl/)
* biogramy.pl (https://www.biogramy.pl/NewHome) oraz Internetowy Polski Słownik Biograficzny
(http://www.ipsb.nina.gov.pl:8080/)
Więcej informacji na stronie https://fina.gov.pl/jak-uczyc-sie-z-domu-fina-podpowiada/
#Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie! – akcja MKiDN
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowało zestawienie oferty kulturalnej w sieci
w ramach akcji #Zostańwdomu – sztuka przyjdzie do Ciebie!

Więcej informacji na stronach MKiDN:
https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie
https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie-cz2
https://www.gov.pl/web/kultura/zostanwdomu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie-cz3
Wirtualne zwiedzanie muzeów, słuchanie koncertów, oglądanie spektakli to również znakomity pomysł
na rozwijanie zainteresowań artystycznych młodych ludzi w czasie, gdy wyjścia z domu powinny być
ograniczone do minimum.



Materiały dydaktyczne i narzędzia do nauki zdalnej

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z NASK przygotowało również materiały, w których krok po kroku można
dowiedzieć się na przykład, jak założyć grupę na portalu społecznościowym czy swój kanał
na platformie społecznościowej, a później prowadzić na nim swoje lekcje. Warto zapoznać się z tymi
materiałami na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje w zakładce Zbuduj zdalną klasę.
Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci
Narodowej czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą
być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznowychowawczych.
Więcej informacji na stronie internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
Propozycje e-materiałów dydaktycznych i e-narzędzi:
* Kanały komunikacji
* Narzędzia pracy zdalnej
* Proste poradniki wideo
* Przydatne programy
* Wybrane zasoby edukacyjne



Zapoznawaj się z informacjami publikowanymi na stronach Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalnej:

Nauczycielu, poprowadź lekcje online!
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa



Serwis Learnetic jest miejscem, w którym można znaleźć wiele treści edukacyjnych
do wykorzystania w pracy zdalnej z uczniami m.in:
- Dzwonek.pl: oferuje szereg narzędzi do komunikacji i zarządzania procesem edukacyjnym
oraz udostępnia zbiór cyfrowych materiałów edukacyjnych
- eKreda.pl: zainteresowani nauczyciela mogą tworzyć tu w pełni interaktywne zasoby
edukacyjne.



Archiwum publikacji "Kształcenie na odległość"

https://www.ore.edu.pl/2019/09/kno/



Polecam i załączam Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół

- E-NARZĘDZIA I E-MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA W PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI
- POLECANE PUBLICZNE PORTALE EDUKACYJNE
- OFERTA EDUKACYJNA TELEWIZJI POLSKIEJ i POLSKIEGO RADIA: IPN WYDAWCÓW EDUKACYJNYCH
ZRZESZONYCH W POLSKIEJ IZBIE KSIĄŻKI (PIK)

Starajmy się ( o ile to oczywiście możliwe) rozwijać działania integrujące i aktywizujące uczniów,
ukierunkowane na dbałość o ich dobrostan i zrozumienie sytuacji, w jakiej się znaleźli. Polecajmy dobrą
książkę i niech uczniowie się integrują, rozmawiają, przy wsparciu nauczycieli, o wszystkim co ich boli,
martwi i wywołuje strach.

Oprac. Ilona Zduńczuk
marzec 2020

