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Tisztelt Szülők!

Az elmúlt néhány nap tapasztalatai alapján szeretnék némi áttekintést adni a jelenlegi helyzetről és egyben a segítségüket kérni az új oktatási forma sikerességének érdekében.
Az iskola valamennyi tanára egységesen a Google Classroom keretrendszert használja, az
eddigi tapasztalatok alapján sikeresen.
Minden nap az aznapi órarendnek megfelelő tantárgyi feladatokat, tananyagokat digitális formában a tanulók megkapják 8:00-kor. Bizony ezek elvégzéséhez szükséges az órarend szerinti óraszám és nem elég 10:00-kor kezdeni. A tanárok személyes ellenőrzése, biztatása nem
megoldható, ezért Kedves Szülők Önökre hárul az a feladat, hogy személyesen megkérdezzék, megnézzék, hogy mit csinált a gyermekük aznap az „iskolában”.
A rendszer működéséhez és működtetéséhez tanárnak és diáknak egyaránt több idő és energia
és főleg több írásbeli kommunikáció szükséges. Ennek egyik fontos eleme a tanulók kommunikációja, amit Önök hatékonyan tudnak segíteni.
A tanév sikeres teljesítésének feltétele, hogy a diákok aktívan bekapcsolódjanak a munkába.
Az órai jelenlétet a kiadott feladatok megoldása és visszaküldése helyettesíti. Ha ezek nem
teljesülnek, az olyan, mintha a diák nem venne részt a tanórán. Méltányosságból az első két
héten még számonkérés nincs, de ezt követően biztosan lesznek olyan feladatok, amelyeket a
tanárok érdemjegyekkel értékelnek. A korábban, év közben megszerzett érdemjegyek és a
jövőben, a digitális munka során szerzett érdemjegyek együtt adnak alapot a tanév végi osztályzatoknak.
Kérem, hogy érdekelje Önöket, amit gyermekük csinál. Ne hagyják egy félmondattal "lerázni" Magukat, Ehhez az a legjobb, ha az órarend papírra írva a hűtőn olvasható, hűtőmágnessel
rögzítve és Önök megkérdezik, hogy melyik tárgyból mit alkotott a gyermekük. A telefon ott
lesz náluk (szerintem), így könnyen meg tudják mutatni. Ha jót látnak, akkor dicsérjék meg
őket, sokat segít a másnapi feladatok megoldásában. Ez talán a legfontosabb, hogy érezzék az
elvárást és a támogató szülői hátteret.
Mint minden csoda, ennek a varázsa is pár napig tart. Utána, mint munkaforma kell, hogy
beépüljön a hétköznapjaikba. Mi pedagógusok sokat dolgozunk azért, hogy változatos és érdekes legyen ez az oktatási forma, de ehhez kell a gyerekek, és bizony a Szülők támogatása is.
Kérem, segítsék azzal a munkánkat, hogy rákérdeznek minden nap: "Mi a helyzet az iskolai
feladatokkal?"

Ismerjék meg gyermeküket "digitális iskolásként" is.
Sok sikert a megváltozott szerephez és kérem szíves együttműködésüket.
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