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Uzaktan öğrenmeye yaklaşımımız
Uzaktan öğrenme nedir?
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Okula gidemediklerinde çocukların evde yapabilecekleri öğrenme setidir.
Çocuklardan birçok farklı yoldan öğrenmeleri istenecek - sadece bilgisayarda
değil
Çocukları bol bol ara vermeye teşvik ediyoruz
Her gün öğretim ve öğrenim etkinlikleri, Resepsiyon için Google sınıfında, 6.
Sınıfta saat 09.00'dan itibaren yerleştirilecektir.
Fidanlık, Erken Yıllar Google web sitemizde yayınlanan aktivitelere sahip
olacak
Her hafta çalışma paketleri okuldan alınmaya hazır olacak
Ek ihtiyaçları olan çocuklar için ekstra paketler ve ekipmanlar hazırlanacaktır.

Müfredat: ne öğreteceğiz
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Uzaktan müfredatımız, çocukların sınıftakiyle aynıdır
Evde öğrenmeleri için aynı yüksek beklentilere sahibiz
Günlük öğrenme, bir okuma, yazma ve matematik aktivitesi içerecektir
Ve terim için konularına göre başka bir konu
Tüm işler bilgisayarda yapılmayacak
Çocuklardan ayrıca çeşitli aktivitelerde yazmaları, çizmeleri,
boyamaları veya yapmaları, inşa etmeleri ve yaratmaları istenecektir.
Çocuklar gün boyunca bol bol mola vermeye teşvik edilecektir.
Gün boyunca fiziksel egzersizler teşvik edilecek

Her gün nasıl görünecek?
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Ayarladığımız öğrenme 3-6. Sınıflar için her gün 4 saate kadar sürecek
İlk Yıllar, 1. ve 2. Yıllar için her gün 3 saate kadar
Öğretme ve öğrenme etkinlikleri gün boyunca herhangi bir zamanda
tamamlanabilir
Öğretme ve öğrenme faaliyetleri şunları içerebilir:
○ Öğretmenlerin talimat veren videoları kaydedildi
○ Öğrenim web sitelerine bağlantılar
○ Çevrimiçi ve kağıt üzerinde tamamlanacak etkinlikler
○ Günlük yazma, okuma ve matematik görevleri
○ Sanat, tarih, bilim, coğrafya dahil günlük konu temelli görevler ve zorluklar
○ Araştırmalar ve pratik faaliyetler - içeride ve dışarıda
○ Fiziksel egzersizler

Sanal okulumuzda nasıl öğretiyoruz
●
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Öğretmenler her gün Google Classroom'da yazılı talimatlar ve
kaydedilmiş video bağlantıları yayınlar
Öğretmenler, google class aracılığıyla her çocuğa bireysel geri
bildirim ve cesaret verecekGeri bildirim, yazılı veya sesli notlar
kullanılarak olabilir
Geri bildirim okul günü boyunca verilecektir (9.00-3.00)
Bazen çocuklar, öğretmenin liderliğinde canlı video destek derslerine
katılabilirler.
Canlı video destek dersleri küçük gruplar halinde olacak ve duygusal
sağlık ve esenliğe odaklanarak yaklaşık 10-20 dakika sürecektir.

Özel ihtiyaçları olan öğrenciler için ek destek
Belirli öğrenme ihtiyaçları olan çocuklar için onların ihtiyaçlarına
uygun aktiviteler sağlayacağız. Bu şunları içerecektir:
● SENCo'muz tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş çalışma
paketleri ve kaynaklar
● Öğretmen, SENCO ve pastoral ekibinden telefon
görüşmeleri
● Sağlıklarını ve duygusal sağlıklarını kontrol etmek için
görüntülü görüşmeler

Çevrimiçi olmaya yardım edin
İhtiyacınız olursa size bir dizüstü bilgisayar ödünç vereceğiz
Her çocuğa Google Classroom için giriş bilgilerini vereceğiz
Cihazlarınızı internete bağlamanıza yardımcı olacağız
Eğitim videoları okulumuzun web sitesinde mevcuttur
Okul personeli tüm hafta boyunca telefonla yardıma hazırdır.
Lütfen 0121464 3881 numaralı telefonu arayın veya
enquiry@chandosprimary.org adresinden e-posta gönderin.
● Teknik personel, dizüstü bilgisayarınız veya google sınıfınızdaki
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sorunları çözmeye yardımcı olmak için Pazartesi ve Cuma günleri
hazır olacaktır. Randevu almak için lütfen arayın

