W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19,
od środy 18.03.2020 r. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju będzie dostępny wyłącznie dla pracowników.

Zwracamy się z prośbą, aby osobiste załatwianie spraw odłożyć w czasie.
Wszelkie wnioski, zgłoszenia, pytania itp. proszę kierować:
drogą elektroniczną na adres e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl
drogą pocztową na adres: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko- Zdrój
telefonicznie: 41 378 18 56
Ponadto informuję, iż pracownicy pedagogiczni – doradcy metodyczni oraz
nauczyciele konsultanci udzielają konsultacji zgodnie z harmonogramem, ale tylko
i wyłącznie mailowo i telefonicznie.
Zainteresowane osoby mogą uzyskać stosowne materiały i pomoce dydaktyczne za
pomocą poczty elektronicznej.
WARSZTATY METODYCZNE - w obecnej sytuacji zaplanowane warsztaty będą
realizowane za pomocą poczty elektronicznej, po wcześniejszym zgłoszeniu się
i podaniu adresu e-mailowego oraz zdalnie. Prosimy o monitorowanie naszej strony
internetowej. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu prowadzenia warsztatów
będziemy Państwa informować na bieżąco.
Ponadto podejmujemy szereg działań aby systematycznie wspierać Państwa
w realizacji zajęć prowadzonych zdalnie z uczniami poprzez: materiały, kursy, grupy
wsparcia prowadzone za pomocą naszej strony internetowej www.podidnbusko.pl
oraz platformy e-learningowej http://podidnbusko.nazwa.pl/moodle/.

ZAJĘCIA STACJONARNE W RAMACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ KURSÓW
KWALIFIKACYJNYCH zostają zawieszone do odwołania. Zmienia się jedynie metoda
ich prowadzenia – z tradycyjnej na metodę e-learningową/zdalną.
Zajęcia nie będą w żaden sposób odpracowywane. Wszystkie założone w ramach
poszczególnych przedmiotów efekty uczenia się (kształcenia) zostaną zrealizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Uprzejmie przypominamy również, że zawieszenie prowadzenia zajęć w formie
tradycyjnej nie oznacza dla Państwa jako Uczestników studiów podyplomowych
i kursu kwalifikacyjnego czasu wolnego – jesteście Państwo zobligowani do
bieżącego zapoznawania się z materiałami dydaktycznymi przesyłanymi do Państwa
w formie wiadomości mailowych.
W ramach poszczególnych przedmiotów będziecie Państwo otrzymywać od
Prowadzących zajęcia materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania, celem
weryfikacji założonych efektów uczenia się (kształcenia). Bardzo prosimy
o terminowe wykonywanie zadań, celem zaliczenia przedmiotu na ocenę pozytywną.
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z opuszczeniem zajęć, co może przyczynić się do braku zaliczenia danego przedmiotu.

Za utrudnienia przepraszamy.

