
Szanowni Nauczyciele – instruktorzy MDK, 
zgodnie z komunikatem i zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca br. 
dot. zawieszenia zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych przy jednoczesnym 
pozostawaniu nauczycieli w gotowości do pracy, zwracam się do Państwa z prośbą o 
przygotowanie materiałów (bądź zaleceń) dla wychowanków do samodzielnej pracy w 
domu. 
Zdając sobie sprawę ze specyfiki i różnorodności zajęć naszej placówki pozostawiam do 
Państwa decyzji czy będą to zalecenia konkretnych ćwiczeń czy sugestie obejrzenia bądź 
zapoznania się z konkretnymi materiałami online. 
MEN udostępnia na swoich stronach zdalne 
lekcje https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje zgodnie z podstawą programową, jednak część 
materiałów pokrywa się także z Państwa programami zajęć i może być jak najbardziej 
polecana naszym wychowankom. 
Dla tych z Państwa, którym zależy na systematycznej pracy wychowanków proponuję 
skorzystanie z jednej z platform edukacyjnych polecanych przez 
MEN http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/onlinowa-szkola-wirtualne-lekcje-na-
platformach-edukacyjnych/, umożliwiających interaktywną komunikację z wychowankami. 
W razie wybrania takiej formy, proszę o kontakt w celu pomocy założenia konta na wybranej 
platformie.  
Na kanale Youtube Ministerstwa 
Cyfryzacji https://www.youtube.com/playlist?list=PL2cs7FV0x4SdvSDWyQklleJP8n7Y83VUv 
mogą Państwo zapoznać się z prostymi poradnikami wideo o internetowych narzędziach w 
pracy zdalnej na kanałach społecznościowych i innych ogólnodostępnych platformach - do 
których zachęcam, jako atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży formie edukacji.  
MEN rekomenduje również pasma edukacyjne w TVP Vod czterech specjalnych kolekcji 
zawierających materiały podzielone na kategorie dostosowane zarówno do najmłodszych, 
jak i starszych uczniów (opis poniżej): 
- Kolekcja dla dzieci „To się nie nudzi” – bajki, filmy familijne, programy rozrywkowe, 
archiwalne seriale i spektakle dla młodych widzów https://vod.tvp.pl/kolekcja/to-sie-nie-
nudzi,47078659 
- 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 https://vod.tvp.pl/kolekcja/kulturalny-rock-szkolny,47077594 
- Kolekcja z dziedziny historii „Lekcja Historii” – programy telewizyjne, filmy i serie 
dokumentalne, filmy i seriale fabularne, archiwalne i historyczne, Teatry 
Telewizji https://vod.tvp.pl/kolekcja/lekcja-historii,47078669 
- Kolekcja „Lektury na ekranie" – filmowe i serialowe ekranizacje lektur szkolnych oraz filmy 
dokumentalne o autorach z kanonu lektur https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-
ekranie,47077909 
 
Wszystkich Państwa proszę o poważne potraktowanie wyzwania, przed którym postawił 
nas stan zagrożenia epidemicznego i jak najszybszą informację, którą z form zdalnej pracy 
Państwo wybrali w celu jak najszybszej koordynacji pracy nauczyciel-placówka-rodzic-
wychowanek. Pierwszorazowy kontakt z wychowankiem dot. zdalnej pracy powinien 
odbyć się oficjalnie - za pośrednictwem sekretariatu MDK. Proszę o przygotowanie 
materiałów w wersji elektronicznej i przekazanie ich za pomocą maila: 
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mdkmok@edu.um.warszawa.pl do dyrektora placówki. Po weryfikacji materiałów zostaną 
one umieszczone na stronie www.mdk-mokotow.pl  
Nauczyciele poszczególnych sekcji MDK(zwłaszcza muzycznych) po weryfikacji materiałów 
dydaktycznych przez dyrektora będą mogli rozsyłać je do wychowanków za pomocą 
uzgodnionych kontaktów rodzicielskich. Nauczycieli instruktorów oddelegowanych do 
pracy w mokotowskich przedszkolach proszę o łączenie się w grupy zadaniowe(w ramach 
swoich sekcji) i przygotowanie uzgodnionych zbiorczych materiałów dydaktycznych np. dla 
sekcji gimnastyki korekcyjnej, tańca, plastyki itd.  
Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej! 

Ponadto Biuro Edukacji m.st. Warszawy przygotowało repozytorium pomysłów do 
wykorzystania w zaistniałej sytuacji. 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się z prośbą o rozesłanie komunikatu do podległych Państwu placówek oraz 
publikację materiału na stronach internetowych. Grafiki osadzone w wiadomości zawierają 
odnośniki do repozytorium - odpowiednio do pobrania materiałów oraz do opublikowania 
materiałów w repozytorium. Link do artykułu na stronie Biura Edukacji:  

http://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/materialy-dla-
nauczyciela/22131-warszawskie-repozytorium-pomyslow 
 
Warszawskie Repozytorium Pomysłów - Materiały do Pracy Zdalnej  

 

Szanowni Państwo! 

Prezentujemy Warszawskie Repozytorium Pomysłów - materiały do pracy zdalnej. Są to 
rekomendacje dla uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów do wykorzystania w pracy zdalnej. 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w 
najbliższym czasie wspierali uczniów w samodzielnej pracy w domu, w szczególności tych, którzy 
przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. 

Na WRP składać będzie się zbiór adresów stron umożliwiających naukę zdalną, zawierających 
materiały do wykorzystania przez nauczyciela i ucznia oraz zbiór szkoleń oraz lekcji. Adresy będą 
również dostępne w formie linków w treści komunikatu na portalu Biura Edukacji. 
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Drugą składową WRP jest baza materiałów, które zostały wytworzone przez doradców 
metodycznych, nauczycieli lub inne osoby, które zechcą podzielić się materiałami z ogółem 
nauczycieli. 

  

 

  

Trzecim elementem WRP jest możliwość poszerzania bazy o kolejne materiały oraz adresy stron - 
materiały te przed publikacją będą poddane weryfikacji przez doradców metodycznych WCIES. 
Opublikowane zostaną jedynie te materiały, których wykorzystanie rekomendują doradcy 
metodyczni WCIES (wymaga posiadania konta w domenie google.com). 

  

 

 

W załącznikach przekazuję również informację MEN  o Sytuacji nauczycieli oraz pracowników 

niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku  

z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 
 
Pozdrawiam wszystkich Państwa serdecznie, 

 

                                                                                                                              Marek Masłowski  

 Dyrektor MDK „MOKOTÓW” 
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