Drodzy Rodzice!

Przyglądając się obecnej sytuacji, w jakiej znaleźli się uczniowie naszej szkoły, analizując
wpływające do nas sugestie, zarówno od Rodziców jak i nauczycieli, a przede wszystkim
mając na uwadze dobro dzieci, jako pedagożki chciałybyśmy w tym krótkim liście podzielić
się z Państwem naszymi refleksjami i pozwolić sobie na udzielenie kilku rad dotyczących
zdalnego nauczania.
Niewątpliwie Państwa pomoc jest nam niezbędna w rzetelnej realizacji naszych zadań
związanych z edukacją w tym czasie, szczególnie w klasach 1-3, gdzie dzieci mają trudności
w sprawnym posługiwaniu się urządzeniami komputerowymi. Doskonale rozumiemy, że
muszą Państwo łączyć obowiązki zawodowe z pomocą dzieciom i chcemy wyjść naprzeciw
Państwa oczekiwaniom, tak by nauka nie była zbyt obciążająca dla Państwa- stąd dwa
warianty przebiegu lekcji do wyboru dla klas 1-3 od przyszłego tygodnia.
W klasach 4-8 nauczanie z wykorzystaniem aplikacji Teams przebiega dość sprawnie,
większość dzieci radzi sobie z logowaniem się i aktywnym włączaniem się w lekcje online.
Natomiast widzimy tutaj kilka problemów, które warto byłoby wyeliminować. I tutaj znów
jest nam potrzebne Państwa wsparcie i zrozumienie
Chciałybyśmy zachęcić, by zadbali Państwo o to, by dzieci pracowały samodzielnie
podczas lekcji, by unikać podpowiadania podczas pytań zadawanych przez nauczyciela- to
ważne, by budować w ten sposób w dziecku wiarę we własne możliwości i uniknąć
negatywnych reakcji ze strony rówieśników.
Niezwykle ważne wydaje nam się również, by pomagali nam Państwo budować nasz
autorytet jako nauczycieli prowadzących lekcje. Od tego w dużej mierze zależy poziom
zaangażowania dzieci w lekcje i przyswajanie przez nie wiedzy. Jednocześnie pragniemy
Państwa zapewnić, że potrzebujemy tych uwag, by podnosić jakość nauczania, ale ważne jest,
by nie wygłaszać ich bezpośrednio przy dzieciach podczas lekcji online. Można je nam
przekazać poprzez np. dziennik elektroniczny.
Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i za wszelkie przejawy życzliwości
wobec nas. Jeśli widzą Państwo jeszcze jakieś obszary naszych działań wymagające
doskonalenia, będziemy niezmiernie wdzięczni za informację zwrotną.
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