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Abordarea noastră de învățare la distanță
Ce este învățarea la distanță?
●
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●
●

Este un set de învățare pe care copiii îl pot face acasă atunci când nu pot merge
la școală
Copiilor li se va cere să învețe în multe moduri diferite - nu doar pe computer
Încurajăm copiii să ia o mulțime de pauze
În fiecare zi, activitățile de predare și învățare vor fi plasate în clasa Google pentru
recepție până în anul 6 de la ora 9.00
Creșa va avea activități postate pe site-ul nostru Google Early Years
În fiecare săptămână, pachetele de studiu vor fi disponibile pentru colectare de la
școală
Pachetele și echipamentele suplimentare vor fi pregătite pentru copiii cu nevoi
suplimentare.

Curriculum: ce vom preda
●
●
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Programul nostru la distanță este același cu ceea ce au copiii în clasă
Avem aceleași așteptări mari pentru învățarea lor acasă
Învățarea zilnică va include o activitate de lectură, scriere și matematică
Și un alt subiect pe baza temei lor pentru termen
Nu toate lucrările vor fi efectuate pe un computer
De asemenea, copiilor li se va cere să scrie, să deseneze, să coloreze
sau să facă, să construiască și să creeze într-o serie de activități
Copiii vor fi încurajați să ia multe pauze pe parcursul zilei
Exercițiile fizice vor fi încurajate pe parcursul zilei

Cum va arăta fiecare zi?
●
●
●
●

Învățarea pe care am stabilit-o va dura până la 4 ore în fiecare zi pentru anii 3-6
Și până la 3 ore în fiecare zi pentru anii timpurii, anii 1 și 2
Activitățile de predare și învățare pot fi finalizate oricând pe tot parcursul zilei
Activitățile de predare și învățare pot include:
○ Videoclipuri înregistrate de la profesori dând instrucțiuni
○
Link-uri către site-uri web de învățare
○ Activități de finalizat online și pe hârtie
○ Sarcini zilnice de scriere, citire și matematică
○ Sarcini și provocări zilnice bazate pe subiecte, inclusiv artă, istorie, știință,
geografie
○ Investigații și activități practice - în interior și în exterior
○ Exercitii fizice

Cum predăm în școala noastră virtuală
●

●

●
●
●

●

În fiecare zi, profesorii postează instrucțiuni scrise și linkuri video
înregistrate pe Google Classroom
Profesorii vor oferi feedback individual și încurajare fiecărui copil prin
intermediul clasei google
Feedbackul poate fi scris sau folosind note vocale
Feedbackul va fi dat pe tot parcursul zilei școlare (9.00-3.00)
Uneori copiii pot lua parte la lecții de suport video live, conduse de
profesor
Lecțiile de suport video live vor fi în grupuri mici și vor dura
aproximativ 10-20 de minute, concentrându-se pe sănătatea
emoțională și bunăstarea

Sprijin suplimentar pentru elevii cu nevoi speciale

Pentru copiii cu anumite nevoi de învățare vom oferi activități
care se potrivesc nevoilor lor. Aceasta va include:
● Pachete de studiu personalizate și resurse furnizate de
SENCo
● Apeluri telefonice de la profesor, SENCO și echipa
pastorală
● Apeluri video pentru check-in cu bunăstarea și sănătatea
lor emoțională

Ajutați la conectare
Vă vom împrumuta un laptop dacă aveți nevoie de unul
Vom oferi fiecărui copil detaliile de autentificare pentru Google Classroom
Vă vom ajuta să vă conectați dispozitivele la internet
Videoclipurile cu instrucțiuni sunt disponibile pe site-ul școlii noastre
Personalul școlii este disponibil toată săptămâna pentru a vă ajuta la telefon.
Vă rugăm să sunați la 0121 464 3881 sau să trimiteți un e-mail la
enquiry@chandosprimary.org
● Personalul tehnic va fi disponibil luni și vineri pentru a vă ajuta să rezolvați
●
●
●
●
●

problemele de pe laptop sau din clasa Google. Vă rugăm să sunați pentru a
face o programare

