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Nauczanie zdalne
		
Wszelkie zajęcia z religii prowadzone online i/lub
w domu do stycznia włącznie
		

LISTA RZECZY DO ZROBIENIA

KOMENTARZE

•
•
•
•

Certyfikacja archidiecezji nie jest wymagana

Wybierz platformę do nauczania, spotkań i komunikacji
Opracuj harmonogram zajęć dla katechetów i rodzin
Zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa przestrzeni wirtualnej (zaktualizowane w Ramowym planie działania)
Zapoznaj katechetów z nowymi platformami i oczekiwaniami oraz przeprowadź szkolenia

Wszystkie wytyczne dotyczące zdalnie prowadzonego
programu nauczania włączone do Ramowego planu
działania i dostępne od piątku 24 lipca

				
				
				

Może zostać poddana ponownej ocenie na zimę/
wiosnę 2021 r., w zależności od sytuacji w zakresie
zdrowia publicznego

Nauczanie zdalne z inauguracją na miejscu
Inauguracja na miejcu
				
Można rozważyć zorganizowanie jednorazowego
• Postępuj zgodnie z aktualnymi wytycznymi odnośnie do dozwolonej liczby uczestników zgromadzeń.
spotkania inauguracyjnego z udziałem wszystkich grup		 Wytyczne dotyczące zgromadzeń mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji.
dla budowania wspólnoty i wzajemnego poznania się			
		
• Postępuj zgodnie z wytycznymi archidiecezji dla małych zgromadzeń, które są dostępne tutaj.
				
		
• Wykorzystaj przestrzeń zewnętrzną lub salę parafialną (nie korzystaj z klas lub małych zamkniętych pomieszczeń)
			 dla zorganizowania inauguracji roku katechetycznego z fizyczną obecnością uczniów.

Certyfikacja archidiecezji nie jest wymagana dla
inauguracji roku na terenie parafii.

		
• Zastanów się nad 2 – 3 różnymi terminami inauguracji, aby ograniczyć większe zgromadzenie osób.
				
		
• Skoordynuj planowanie inauguracji na terenie parafii z personelem parafialnym w celu ułatwienia życia na kampusie.
			 Na przykład, spotkania te nie powinny odbywać się w trakcie Mszy św., bezpośrednio przed lub po niej.
				
		
• Należy zachęcić uczestników do przyniesienia własnych krzeseł, jeśli spotkanie jest na zewnątrz.
		
		
• Przy spotkaniach na zewnątrz powinno zachowywać się odległość 15–20 stóp między grupami osób.

Program edukacji religijnej jest odpowiedzialny
za sprzątanie i dezynfekowanie wszystkich części
budynków parafialnych, z których korzysta,
wszystkich przestrzeni wspólnych, takich jak
toalety, czy sale wykorzystywane podczas zajęć.
Wytyczne dotyczące sprzątania znajdują się tutaj.

		
• Konieczna jest rejestracja wstępna i/lub lista obecności, aby umożliwić śledzenie kontaktów, co jest niezbędne do
			 ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.
		

• Wszyscy uczestnicy muszą nosić maseczki ochronne i zachowywać odpowiednią odległość od innych.

		

• Środki do dezynfekcji rąk powinny być łatwo dostępne podczas spotkań.

		

• Jedzenie i napoje nie są dozwolone.

Wymagana szczegółowa koordynacja
z personelem parafii.
Środki ochrony osobistej (PPE) i środki do dezynfekcji
rąk powinny być dostarczane przez program
edukacji religijnej.
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Zmodyfikowana z udziałem fizycznym lub
• Spotkaj się z proboszczem i dyrektorem szkoły w celu omówienia ogólnego planu, wymagań dotyczących
wersja hybrydowa		 przestrzeni dla programu i proponowanego kalendarza.

Certyfikacja programu edukacji religijnej odbędzie się
pomiędzy 17 sierpnia – 4 września.

Nauczanie religii i budowanie wspólnoty odbywa się
• Plany programu edukacji religijnej muszą odzwierciedlać plany szkół katolickich, aktualne wytyczne stanowe
na terenie kampusu w ograniczonym zakresie.		 i lokalne w odniesieniu do wielkości klasy, wytycznych dotyczących dystansu społecznego i nakazów
			noszenia maseczek.
• Uczniowie mogą zbierać się na kampusie raz			
w miesiącu (maksymalnie) – małe grupy, większy
• Opracuj plan komunikacji z rodzicami na temat lekcji stacjonarnych osobistej, jak i wytyczne i wymagania odnośnie
dystans społeczny.
do spotkań grupowych.
				
• Rodzice mogą zbierać się raz w miesiącu, zgodnie
• Stwórz zespół ds. otwarcia programu edukacji religijnej.
z wytycznymi dotyczącymi spotkań dorosłych.			
• Potwierdź, że zespół ponownego otwarcia i wszyscy katecheci / wolontariusze wzięli udział w seminarium
• Liczba godzin nauczania może zostać ograniczona,		 internetowym archidiecezji dotyczącym bezpieczeństwa.
dodatkowe nauczanie może być oferowane zdalnie
(podejście hybrydowe).
• Stwórz grupy uczniów w ramach programu, na wzór planu szkół katolickich
			- Przydziel grupom klasy
Jeśli szkoła/sala lekcyjna nie jest dostępna lub		 - Przydziel grupy do konkretnych toalet
bezpieczna w użytkowaniu, można rozważyć
wykorzystanie sali parafialnej.
• Stwórz plany odnośnie do wchodzenia I wychodzenia uczniów
			- Rozłóż w czasie przychodzenie / wychodzenia w celu uniknięcia gromadzenia większych grup
		
- Przydziel grupy do określonych drzwi wchodzenia / wychodzenia
			- Stwórz plan bezpieczeństwa i ochrony dla personelu (maseczki / kontrola temperatury / kontrola objawów / środki
			 dezynfekujące do rąk)

Pełne wytyczne dotyczące programu stacjonarnego
zostały zawarte w Ramowym planie działania.

		
• Stwórz plan czyszczenia i dezynfekcji wspólnej przestrzeni, przydziel osoby odpowiedzialne
			- Klasy
			- Przestrzeń wspólna – korytarze, klamki
			- Toalety
		
• Koordynuj i dbaj o posiadanie i korzystanie z zatwierdzonych przez Szkoły Katolickie środków ochrony
			 indywidualnej oraz środków czystości i dezynfekcji sal lekcyjnych, itp. Program edukacji religijnej nie może
			 korzystać z niektórych artykułów używanych przez szkołę (maseczki, termometry, itp.).
		
• Zespół ds. ponownego otwarcia powinien wypełnić listę kontrolną certyfikacji, podpisaną i przesłaną do archidiecezji
			 w celu certyfikacji programu, co oznacza, że wszystkie przepisy i wytyczne dotyczące COVID-19 zostały wypełnione
			 i będą wcielane w życie.

Po uzyskaniu certyfikatu, programy stacjonarne mogą
rozpocząć funkcjonowanie podczas weekendu
12 – 13 września.
W miarę możliwości i sprzyjającej pogody zajęcia
stacjonarne powinny odbywać się na zewnątrz budynku.
Plan otwarcia szkół archidiecezji znajduje się tutaj.

