Το σχολείο μας είναι εδώ!
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Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020

Επικοινωνία (26): Αξιοποίηση της Ιστοσελίδας του Σχολείου, για Παιδαγωγική Υποστήριξη των παιδιών
Αγαπητές οικογένειες και αγαπημένα μας παιδιά,
Αυτές τις μέρες που δεν συναντιόμαστε στις αίθουσες διδασκαλίας για μάθημα και μένουμε στο σπίτι
μας για την ασφάλειά μας και για την ασφάλεια των αγαπημένων μας, οι δασκάλες και οι δάσκαλοί του
σχολείου μας, εργαζόμαστε για να ετοιμάσουμε προτάσεις με εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Το υλικό θα αναρτάται, κάτω από την καρτέλα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ στην ιστοσελίδα του
Σχολείου μας και θα είναι οργανωμένο κατά τάξη, εβδομαδιαία. Στην ιστοσελίδα θα προτείνονται επίσης
διαθεματικές δραστηριότητες και ιστοσελίδες στον υποφάκελο ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόσβαση στο διαδίχτυο πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ με επίβλεψη ενήλικα!
Για ευκολότερη αξιοποίηση του υλικού, παρακαλούμε να έχουμε υπόψη ότι:
1. Το υλικό δεν αποτελεί διδασκαλία κατ’ οίκον αλλά προτάσεις δημιουργικής απασχόλησης.
2. Η ανάρτηση θα γίνεται κάθε Δευτέρα και θα αφορά ποικίλα θέματα.
3. Κάθε Παρασκευή θα αναρτώνται λύσεις εργασιών, μόνο εάν απαιτείται.
4. Τα φύλλα εργασίας δε θα απαιτούν εκτύπωση.
5. Σε κάποια φύλλα εργασίας θα υπάρχει απλή ενημέρωση, σε κάποια εισηγήσεις για
δραστηριότητες και σε κάποια θα προτείνεται κάποια γραπτή εργασία.
6. Προτείνουμε, ένα τετράδιο και ένα φάιλ. Οι γραπτές εργασίες, δεν θα απαιτείται να γίνονται σε
φύλλα εργασίας αλλά σε καινούριο τετράδιο που θα ονομάσουμε ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.
Κάποιες εργασίες θα γίνονται ή σε λευκό χαρτί και θα φυλάγονται σε ένα φάιλ.
7. Προς το παρόν, σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνονται εργασίες στα σχολικά τετράδια!
8. Για κάθε γραπτή δραστηριότητα που θα προτείνουμε, τα παιδιά:
✓ θα παίρνουν καθαρή σελίδα στο τετράδιο ή καθαρό χαρτί αν αυτό ζητείται,
✓ θα γράφουν ψηλά τον τίτλο του φύλλου εργασίας,
✓ θα γράφουν την ημερομηνία στο περιθώριο και
✓ θα κάνουν τις προτεινόμενες εργασίες τους όσο πιο συγυρισμένα μπορούν.
Όλες οι δραστηριότητες θα έχουν εμπεδωτικό - επαναληπτικό χαρακτήρα για δημιουργική
απασχόληση και σε αυτή τη φάση, δεν θα παραδίδεται νέα ύλη και δεν θα γίνονται τηλεδιασκέψεις.
Ο σκοπός της προσπάθειάς μας αυτή τη στιγμή είναι διπλός:
o πρώτο, να δοθούν ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης για να κρατηθούν τα παιδιά σε
ετοιμότητα επιστροφής στο σχολείο και
o δεύτερο, να εμπεδωθεί το συναίσθημα της συλλογικότητας και της αλληλοϋποστήριξης.
Οι δασκάλες και οι δάσκαλοι του σχολείου μας, παραμένουμε πρόθυμοι να ανταποκριθούμε
στην επικοινωνία με κάθε οικογένεια. Εκ μέρους όλων των δασκάλων και των μελών του προσωπικού
του σχολείου μας, στέλνω τις ευχές μας για καλή συνέχεια σε κάθε οικογένεια, προπαντός με υγεία!
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