Predare învățământ la distanță: informații pentru părinți
Aceste informații sunt destinate să ofere claritate și transparență elevilor, părinților sau
îngrijitorilor în ceea ce privește așteptările de la educația la distanță acolo unde restricțiile
naționale sau locale cer ca comunități întregi să ramână acasă.
Pentru detalii despre ce să se aștepte în cazul in care un o persoană se auto-isolează , vă
rugăm să cautați detalii la finalul secțiunii de pe acestă pagină.

Curriculum la distanță: ce este predat elevilor acasă ?
Primele zile de predare la distanță poate să fie diferite de abordarea noastră standard, dar
în acest timp noi luam toate măsurile necesare pentru a ne pregăti pentru o perioadă mai
lungă de predare la distanță.

Care ar trebui să fie așteptările copilului meu de la educația la distanță în
prima sau a doua zi după ce a fost trimis acasă ?
Dacă un elev a fost izolat de școală , asta înseamnă că elevul este trimis acasă de la
școală pentru a avea un test sau să se izoleze deoarece cineva din casa sa este testat.Eleviilor li se va da un portofoliu cu materiale didactice pentru a-și putea continua
imediat procesul de învățare. Această măsura le va acorda profesorilor un scurt timp pentru
a-și organiza resursele pentru învătămîntul la distanță în cazul unei perioade de izolare mai
lungă.
În eventualitatea unui test Covid-19 pozitiv , unde un elev trebuie să se izoleze, învățarea
va fi transferată pe o platformă de învățare online începând cu a treia zi de absență.

După primele zile de educație la distanță, copilului meu I se va preda în
mare parte același curriculum precum s-ar face dacă ar fi în școală?

În mare parte predăm acelasi curriculum ca și în școală atunci cînd este posibil și potrivit.
Totuși este nevoie să facem anumite adaptări pentru anumite discipline. De exemplu în
cazul în care este nevoie de resurse speciale care nu sunt valabile acasă.
Lecțiile oferite trebuie să reflecte programul elevilor ca și cum elevii ar fi în școală.
Aceastea includ cel puțin o lecție de Matematică și Engleză zilnic,și cel puțin o lecție pentru
fiecare dintre subiectele Fundamentale în timpul săptămînii.

Învațamântul la distanță și timpul de studiu pentru fiecare zi.
Cât timp îi va trebui copilului meu să termine lecțiile zilnice date de
școală ?
Ne așteptăm ca educația la distanță(atât predarea cât și munca independentă ) sa dureze un
număr de ore in fiecare zi după cum urmează:
Key Stage 1

La Camrose ținem cont de recomandările
guvernului care recomandă 3-5 ore zilnic

Key Stage 2

La Camrose ținem cont de recomandările
guvernului care recomandă 3-5 ore zilnic

Key Stage 3 and 4

Nu se aplică

Cum accesăm educația la distanță?
Cum va accesa copilul meu educația online furnizată de școală?
Google Platform - Gsuite for Education
Instrumente online care includ: Google Classroom / Docs / Slides / Forms / Sheets
Storare: Google Drive

Dacă copilul meu nu are acces digital și online acasă, cum o să-l susțineți
ca să poată accesa educația la distanță online ?
Suntem conștienți că unii elevi nu au acces online acasă. Abordăm aceste probleme folosind
următoarele metode:


Laptopuri care sunt proprietatea școlii vor fi date elevilor , parinții vor semna
pentru ele în momentul colectării. Părinții și îngrijitorii pot să afle mai multe
informații sunând la recepție la numărul de telefon: 02089523272



Vom oferi materiale printate ca o ultimă soluție după ce în prealabil am oferit
laptop, instruire și prezență temporară în școală. Cei cărora li se vor furniza
materiale printate vor avea teme pentru o săptămână și vor trebui să
completeze temele până în data când colectează urmatorul set de materiale.



Elevii pot să trimită temele completate profesorilor așa cum am descris mai sus
sau pot sa trimită prin poștă temele la școală.

Cum i se va preda copilului meu la distanță?
Folosim o serie de metode pentru a preda la distanță:
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Predare live–Nu oferim lecții live online și am explicat motivele parinților printro scrisoare.



Lecții înregistrate- Pe lângă lecțiile de la Oak National Academy,noi o să
oferim si video cu lecții pre-înregistrate. Acestea includ : pentru EYFS clipuri
scurte pentru a spune o poveste sau pentru fonică. Profesorii fac înregistrări
cu vocea sau chipul lor in așa fel încât elevii să poată să-i vadă. În KS1 sau
KS2 profesorii înregistrează clipuri scurte cu instrucțiuni în care explică care
sunt așteptările lor în ceea ce privește tema respectivă. De asemenea ei
înregistrează scurte clipuri emoționale prin care încurajează elevii să continue
cu îndatoririle lor .



Pachete printate- Vom da elevilor teme printate ca ultima soluție după : oferta
unui laptop, instruire și participare la cursuri în școală temporare.



Să se lucreze în conformitate cu ziua școlară curentă și curriculum.



Este posibil ca uni elevi cărora învățarea la distanță li se pare dificilă să fie
considerați vulnerabili și să fie atunci eligibili să participe la lecții in persoană în
școală. Așa cum este subliniat în îndrumările guvernului, aceasta este o
decizie bazată pe circumstanțele locale, necesitățile copilului și ale familiei, dar
și mulți alți factori.



Manuale si cărți de citit pe care elevii le au acasă- Profesorii oferă fie imagini
ale fragmentelor de lectură sau link-uri pentru cărți electronice. De asemenea
bibliotecara oferă în mod regulat o listă și link-uri cu cărți pe care elevii le pot
citi acasă. Caietele cu temele de lectură, matematică și engleză folosite
anterior au fost date copiilor pentru a fi folosite acasă.



Site web disponibile comercial- o serie largă de web site-uri care sunt folosite
să sprijine procesul de predare a diferitelor discipline, alături de YouTube. De
exemplu : Discovery Education, Times Table Rockstars, Learning Village etc.



Proiecte pe term lung și/sau activități de cercetare pe internet- Nu ne
concentrăm pe proiecte pe termen lung în învățamântul la distanță.
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Angajament și Feedback
Care sunt așteptările în ceea ce privește angajamentul copilului și
sprijinul pe care noi ca părinți sau îngrijitori putem să-l oferim acasă?
Așteptările în ceea ce privește angajamentul elevilor în timpul învățării la distanță :


Să poată să fie contactați în timpul zilei școlare- desi nu trebuie să fie tot timpul în fața laptopului.



Să completeze temele pâna la termenul stabilit de profesori.



Să ceară ajutor dacă au nevoie de la profesori sau profesorii asistenți prin mesaje pe Google
Class, telefon sau mail.



Să anunțe profesorii dacă nu au reușit să finalizeze temele.

Așteptări în ceea ce privește sprijinul părinților, de exemplu, stabilirea unei rutine
care să ajute în educația copilului.


Să anunțe școala dacă copilul lor este bolnav sau are alt motiv pentru a nu finaliza temele.



Să se asigure că copilul lor a finalizat setul de teme și că termenele sunt respectate.



Să ceară ajutor din partea școlii dacă au nevoie.



Să fie respectuoși atunci când fac o reclamație sau discută despre îngrijorările lor cu membrii
personalului didactic.
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Cum se va verifica angajamentul copilului meu și cum voi fi informat
dacă sunt motive de îngrijorare?


Profesorii vor monitoriza angajamentul elevilor prin facilitate” turned in” din
Google Classroom.



Profesorii trebuie să trimită feedbackul elevilor pentru fiecare temă folosind
caseta de mesaje de feedback din Google classroom sau mesaje vocale.



Feedback –ul pentru temele completate trebuie să fie trimis elevilor în 36 de ore
decând temele au fost completate sau lecția s-a terminat.



Profesorii vor verifica zilnic angajamentul elevilor in completarea îndatoririlor și
vor trimite memento-uri fie clasei întregi sau doar celor care nu sunt angajați în
completarea temelor.



Să completeze o analiză la fiecare 2 săptămâni în ceea ce privește
angajamentul elevilor pentru conducerea școlii.
Dacă angajamentul elevilor este o problemă:



Se așteaptă ca profesorii să aibă contact regulat cu elevii care nu sunt în școală
pentru o perioadă îndelungată de timp- mai mult de 5 zile. Ar trebui să facă acest
lucru prin mail sau folosind funcția de trimis mesaje din Google classroom sau
prin telefon.



Se așteaptă ca profesorii să răspundă întrebărilor sau mailurilor de la părinți și
elevi prin intermediul Google Classroom in 24 de ore , atunci când este posibil.
Răspunsurile nu trebuie date în afara orelor de muncă.



Probleme de comportament, cum ar fi necompletarea temelor la timp vor fi
rezolvate prin discuții saptămânale cu părinți la telefon.

5

Cum vor fi evaluate munca și progresul copilului meu?
Evaluarea poate să fie sub mai multe forme și nu întotdeauna sub forma comentariilor scrise
către fiecare individ în parte. De exemplu evaluarea clasei întregi sau teste automate prin
intermediul platformelor digitale sunt de asemenea metode valide și foarte efective de
evaluare, printre multe altele. Metodele alese de noi pentru feedback-ul elevilor sunt după
cum urmează :
Metodele vor fi folosite pentru a evalua munca elevilor și a trimite elevilor feedback:


Teste



Quizzes



Chestionare



Muncă independentă



Mesaje private cu notițe



Elevii vor primi feedback pentru toate temele lor de la profesorul clasei. Acesta
va fi prin următoarele metode : fie prin mesaje private , notițe detaliate în ceea
ce privește munca elevilor, înregistrari verbale audio sau în cazul testelor vor fi
marcate automat.

Cât de des vor primi elevii feedback în ceea ce privește munca lor?


Evaluarea pentru temele completate va fi trimisă în cel mult 36 de ore din
momentul în care tema a fost completată sau lecția s-a terminat.

Suport adițional pentru elevii cu nevoi special.
Cum se va colabora cu părinții pentru a ajuta copiii care necesită suport
adițional din partea adulților pentru a accesa educația la distanță?
Suntem conștienți că anumiți elevi, de exemplu cei cu nevoi educaționale speciale și cei cu
dizabilități( SEND), pot avea dificultăți să acceseze educația la distanță fără suport din
partea adulților acasă. Suntem conștienți de greutățile pe care aceste familii le au și de
aceea vom lucra împreună cu părinții și îngrijitorii pentru a ajuta acești elevi după cum
urmează:
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Modul în care lucrăm cu familiile pentru a oferi educația la distanță pentru copiii cu
SEND


Copiii cu SEND o să primească teme diferențiate prin Google Classroom de
către profesorii sau profesorii asistenți care au fost desemnați să sprijine copiii.



Copiii cu EHCP sunt invitați și încurajați să participe la cursurile temporare în
școală.



SENCO



TA/HLTAs



Cursuri temporare în școală pentru copiii cu SALT



Mentor de învățare.



Comunicare în mod regulat prin convorbiri telefonice

Cum vom lucra cu familiile cu copiii mai mici, de exemplu cei în recepție și anul 1,
pentru a oferi învățământ la distanță.


Google Classroom - video-uri



EYFS – clipuri video în mod regulat pentru a susține procesul de predare și
învățare – tehnici și strategii de modelare și contact față în față prin intermediul
înregistrărilor video.



Contact telefonic regulat



Mailuri



Ghidare

Educația la distanță pentru elevii care se izolează
În cazul în care există un caz individual care trebuie să se izoleze, dar marea majoritate al
grupului din care face parte ramâne în școală atunci învațământul la distanță se va face un
pic diferit față de metodele folosite pentru marea majoritate a grupului. Aceasta se
datorează provocărilor întâmpinate atunci când procesul de învățământ se desfășoară atât
în școală cât și la distanță.
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Dacă copilul meu nu se află în școală deoarece se izolează, în ce sens va
fi diferită abordarea în ceea ce privește educația la distanță față de cele
descrise mai sus?
Copiilor care se izolează li se va oferi educația la distanță așa cum a fost descris
anterior și așteptările sunt ca ei să urmeze programul zilnic de învățare. Procesul și
măsurile stabilite înseamnă că începând cu a treia zi elevii vor începe să folosească
platforma de învățare online. Dacă elevul este trimis acasă pentru a se testa sau
pentru a se izola deoarece cineva din gospodăria sa a fost testat, vor primi un pachet
de materiale didactice, fiind asigurată oportunitatea de a-și continua procesul de
învățare.
Evaluare imediată și support nu vor putea să fie valabile imediat deoarece profesorul
este încă prezent în școală, dar țelul este să se răspundă în 24 de ore.
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