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Drodzy Rodzice i Opiekunowie, wrzesień 2020
Ze względu na obowiązujące obecnie zagrożenie epidemiologiczne oraz środki zabezpieczeń
dotyczące COVID-19 ciężko pracowaliśmy nad dostosowaniem się do tej nowej dla nas wszystkich
sytuacji, zapewniając uczniom sensowne nauczanie i uczenie się. W tym roku szkolnym uczniowie
będą mieli dostęp do części swojej nauki za pośrednictwem Google Classroom- cyfrowej platformy
edukacyjnej stworzonej przez Google. Część zadań zostanie ustalona przez nauczycieli za
pośrednictwem platformy, a uczniowie mogą dokończyć naukę i przesłać ją online, aby uzyskać
odpowiedź i pomoc od pracowników szkoły.
Co to jest Google Classroom?
Google Classroom to bezpłatna aplikacja stworzona przez Google, która umożliwia komunikację
nauczycielom i uczniom i może być używana do organizowania nauki i zadań oraz zarządzania nimi.
Stanowi część G Suite dla Szkół i Uczelni, który jest używany w wielu ustawieniach edukacyjnych,
ponieważ umożliwia naukę na odległość. Posiada nieskomplikowany i przyjazny dla użytkownika
interfejs, który pomoże Ci zarządzać nauką Twojego dziecka w domu w tym trudnym czasie.
Co musisz zrobić?
Otrzymasz pakiet pomocy Google Classroom za pośrednictwem poczty nadrzędnej. Można je również
wyświetlić i pobrać ze strony internetowej szkoły, klikając linki na stronie Google Classroom:
●
●
●

Google Classroom | Pierwsze kroki- przewodnik krok po kroku dotyczący korzystania z
Google Classroom i przesyłania materiałów szkoleniowych.
Umowa korzystania z Google Classroom Pupil - umowa określająca oczekiwania
uczniów podczas korzystania z internetowej platformy edukacyjnej.
Informacje o prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni - zawiera wyjaśnienie określonej
polityki prywatności w odniesieniu do G Suite dla Szkół i Uczelni oraz użytkowania
przez szkoły podstawowe.

Prosimy o uważne przeczytanie tych pakietów wsparcia w przygotowaniu. Następnie zaloguj się za
pomocą loginu do dysku Google swojego dziecka, aby uzyskać pierwszą część zadań nauki Twojego
dziecka. Następnie należy regularnie sprawdzać platformę, aby sprawdzić, czy dla Twojego dziecka
nie zostały przygotowane nowe zadania. Niektóre elementy nauki mogą mieć określony termin
przesłania; należy zachęcać dzieci do ukończenia zadań w podanych terminach.
Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności, skontaktuj się z wychowawcą swojego dziecka lub wyślij
e-mail do sekretariatu szkoły: info@star.newham.sch.uk.
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