
         Kościół Ewangelicko – Augsburski 

        Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego 

 

 

Bielsko-Biała, 21.10.2020 r. 
Szanowni Duchowni, 
Szanowni Katecheci, 
kolejny trudny rok szkolny przed nami.  
We wrześniu może patrzyliśmy na ten rok jeszcze z optymizmem, ale teraz już wiemy,  
że w szkołach nie jest bezpiecznie i w każdej chwili mogą być ponownie zamknięte  
budynki szkół.  
Będziemy wówczas zobowiązani, jako nauczyciele religii ewangelickiej, do odwołania zajęć 
stacjonarnych z religii w szkołach i w punktach katechetycznych, które podlegają pod system 
oświaty. 

Mamy już pewne doświadczenia z poprzedniego roku szkolnego i trzeba dokonać ewaluacji 
nauczania zdalnego, aby zapewnić regularne i efektywne lekcje religii online. 
Wiemy, że tylko wysyłanie lekcji bez kontaktu z uczniem nie przynosi dobrych efektów 
nauczania. 
Dlatego proszę o zorganizowanie lekcji wideo dla uczniów i prowadzenie ich  
w rzeczywistym czasie w każdej grupie wiekowej. 
 
Wszystkie szkoły od marca 2020 r. wypracowały już pewne reguły, a dyrektorzy opracowali 
regulaminy dla nauczycieli o pracy zdalnej uczniów oraz wybrali platformy edukacyjne  
do nauczania online. 
Wiem, że katecheci uczący na terenie szkół nie mają z tym problemu, ale może być problem  
dla katechetów uczących w punktach katechetycznych. 
Ponieważ katecheta jest pracownikiem konkretnej szkoły należy skontaktować się  
z dyrektorem i ustalić jak ma wyglądać w zdalnym nauczaniu praca katechety. 
 
Bez problemów technicznych dana szkoła może do swoje bazy platformy edukacyjnej Teams  
lub Classroom (są to najczęściej używane platformy w szkołach) wprowadzić dane uczniów  
z punktu katechetycznego i ustalić dla nich adresy poczty na mailu szkoły, aby mogli logować się 
na szkolnej platformie edukacyjne.  
Platforma Classroom pozwala na prowadzenie lekcji wideo na Google Meet, a platforma Teams 
na Microsoft. 
Platformy te umożliwiają przesyłanie lekcji, zadań domowych i innych materiałów 
dydaktycznych przygotowanych przez katechetę oraz umożliwiają zapis przebiegu nauczanie.  
Również pewną opcją jest platforma Zoom, ale jej darmowe wykorzystanie jest możliwe tylko 
za zgodą szkoły poprzez szkolny adres poczty katechety.  
Może uda się Pani Agnieszce Tarnogórskiej rozwiązać problem płatności za platformę Zoom na 
szczeblu ogólnokościelnym. Sprawa jest przez nią badana. 
 
Zapraszam również do korzystania ze strony www.religiaewangelicka.pl.,  
gdzie w zakładce MATERIAŁY DYDAKTYCZNE są zamieszczane lekcje przygotowane na 
platformach edukacyjnych. Obecnie organizuję zespół kilku katechetów, którzy systematycznie 
będą przygotowywali lekcji, jak tylko okaże się, że musimy rozpocząć zdalne nauczanie w całej 
Polsce.  
 
Życzę Wam bezpiecznego roku szkolnego, wiele cierpliwości do platform edukacyjnych oraz 
podejmowania innowacyjnych metod nauczania. 
Niech nam Bóg pobłogosławi ten rok szkolny 2020/21. 
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