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22 Μαρτίου του 2020
Γεια σας Οικογένειες του Υ.Π. 184Q,
Ελπίζοντας ότι όλοι είναι ασφαλείς και υγιείς. Την παραμονή πριν ξεκινήσουμε ένα εντελώς νέο σύστημα
μάθησης που ονομάζεται Remote Learning, ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας, καθώς συνεχίζω να
συνεργάζομαι με το προσωπικό για την κατασκευή του εικονικού σχολείου μας. Έχω θέσει σε εφαρμογή
ορισμένα μέτρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους μαθητές μας και τις
οικογένειές τους, όπως κάναμε πάντα. Αυτή τη στιγμή, ζητώ και την υποστήριξή σας! Αν και μερικές φορές
χρονοβόρα, το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να διαβάσετε αυτά τα εβδομαδιαία
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς λαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτά, όπως απαιτείται.
Στο σπίτι πλατφόρμα μάθησης: Χρησιμοποιούμε την τάξη google για να παραδώσουμε την μακρινή
οδηγία. Τελικά οι μαθητές θα πρέπει να ασχολούνται με δραστηριότητες που ισορροπούν μεταξύ της
ανεξάρτητης εργασίας και των συζητήσεων και παρουσιάσεων με επικεφαλής τους εκπαιδευτικούς. Θα
κατευθύνονται από τους δασκάλους τους για να τεντώσουν και ή να χρησιμοποιήσουν την κίνηση
καθημερινά μέσω ποικίλων τρόπων! Εξατομικευμένα προγράμματα που είναι ενεργά μέχρι τον Ιούνιο του
2020, όπως lexia, Πρώτα στα μαθηματικά και RAZ παιδιά και Power-Up για το βαθμό 5 μαθητές θα
ενσωματωθούν. Θα εισαγάγουμε επίσης το SEESAW για τους νεότερους μαθητές μας. Ένα πρόγραμμα
δείγματος είναι επικείμενη, όπως οι μαθητές και το προσωπικό θα περάσουν την πρώτη εβδομάδα
εξοικειώνονται με την πλατφόρμα τάξη google. Οι μαθητές θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν σε
μαθήματα συμπλέγματος ή τάξεις υπηρεσιών και να τους υπενθυμίσουν να τις ελέγξουν για αναθέσεις και
οδηγίες σε συγκεκριμένες ημέρες, όπως έχει προγραμματιστεί αυτή νοτιο. Αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει
στους μαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις των εκπαιδευτικών και να απαντήσουν απευθείας ο ένας
στον άλλο χρησιμοποιώντας μια συνομιλία που εκτελείται. Οι μαθητές μπορούν να δημοσιεύουν
πληροφορίες και να κάνουν συζητήσεις μπρος-πίσω. Για το λόγο αυτό θα παρέχουμε κατευθυντήριες
γραμμές και θα ζητήσουμε γονική υποστήριξη.
Γονική υποστήριξη και επίβλεψη: Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς θα πρέπει επίσης να εργάζονται
από το σπίτι και συμμετέχουν στην επίβλεψη των παιδιών σας, καθώς ξεκινούν αυτό το ταξίδι της νέας
μάθησης. Με τους νεότερους βαθμούς θα χρειαστούμε περισσότερη υποστήριξη από το σπίτι για να
βοηθήσουμε τα παιδιά να πλοηγηθούν στην πλατφόρμα και να ολοκληρώσουν και να παρατρέπουν σε
αναθέσεις. Η κα Λι θα συνεχίσει να επιβλέπει τους κατώτερους βαθμούς. Με τους παλαιότερους βαθμούς
3-5 μπορείτε να έχετε τόσο πολύ ή τόσο μικρή συμμετοχή όσο το παιδί σας χρειάζεται ή ότι επιθυμείτε με
τις αναθέσεις, αλλά λόγω της περιγραφής της πρόσβασης στη συνομιλία αναμένουμε ένα υψηλό επίπεδο
επίβλεψης από τους γονείς μας όταν είναι δυνατόν. Οι εκπαιδευτικοί θα επανεξετάσει τις κατάλληλες
συμπεριφορές τάξη του Google, όπως ευθυγραμμίζεται με το όραμα σχολείο και τις δομές που έχουμε ήδη
στη θέση του, όπως η ασφάλεια πρώτα και μετράει καλοσύνη, ο κώδικας πειθαρχία θα εξακολουθεί να
ισχύει! Παρακαλώ συζητήστε αυτό με τα παιδιά σας επίσης!

Συνεχής επικοινωνία
Εβδομαδιαίο κύριο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Θα στέλνω εβδομαδιαία μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και πολλά άλλα στο μεταξύ, αν ο Καγκελάριος στέλνει ενημερώσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
παράσχει το σωστό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ελέγχετε περισσότερο για το σκοπό αυτό.
Σχολικός ιστοχώρος: Η αρχική σελίδα της σχολικής ιστοσελίδας μας έχει ανακαινιστεί ώστε να
περιλαμβάνει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται σχετικά με το COVID 19 καθώς και
την Πρωτοβουλία Απομακρυσμένης Μάθησης. Οι σελίδες βαθμού δεν προστατεύονται πλέον με κωδικό
πρόσβασης και εξακολουθούν να περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες, αλλά οι περισσότερες θα είναι
πλέον παρούσες στην τάξη Google στην οποία έχει δοθεί πρόσβαση στο παιδί σας. Σας συνιστούμε να
ρίξετε μια ματιά σε αυτή την πλατφόρμα καθημερινά. Doe και NYS ανακοινώσεις που σχετίζονται με την
εκπαίδευση δημοσιεύτηκε.
Προσέγγιση βοηθών σχολείων: Ελλείψει συντονιστή γονέα, σε όλες τις οικογένειες έχει ανατεθεί ένα
μέλος του προσωπικού υποστήριξης (βοηθός σχολείου) για να κάνετε check-in τουλάχιστον 1x την
εβδομάδα μαζί σας μέσω τηλεφώνου. Θα έχουν ένα συγκεκριμένο "σενάριο", παρακαλούμε να λάβει την
κλήση και να τους πω πώς όλα πάνε. Θα είναι σε θέση είτε να σας δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση
είτε να κοινοποιήσουν την ανησυχία σας στο σχολείο. Εάν το προσωπικό υποστήριξης δεν είναι σε θέση
να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά ή έχετε ενημερώσει ότι το παιδί σας δεν συμμετέχει στην εργασία,
το προσωπικό υποστήριξης έχει οδηγηθεί να είναι επίμονο με τις κλήσεις παρακολούθησης. Παρακαλώ
καταλάβετε ότι προσπαθούν να σας βοηθήσουν, ώστε να πάρει το χρόνο να απαντήσει, ακόμη και αν ο
αριθμός είναι άγνωστος.
Θέματα Διαδικτύου ή Τεχνολογίας:
Δεδομένου ότι αυτή είναι μια εντελώς νέα μέθοδος διδασκαλίας μπορούμε να περιμένουμε δυσλειτουργίες.
Σε περίπτωση που το παιδί σας δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην τάξη google για οποιοδήποτε λόγο,
υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες μάθησης που μπορείτε να το έχετε να συμμετάσχουν σε. Εδώ είναι μερικές
ιδέες.
•
•
•
•
•
•

Οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν από οποιαδήποτε βιβλία που έχετε στο σπίτι, αν έχουν ήδη
διαβάσει το βιβλίο που μπορούν να ξαναδιαβάσουν και να παρακολουθούν τα πράγματα που δεν
παρατήρησαν την πρώτη φορά.
Οι μαθητές μπορούν να κρατήσουν ένα περιοδικό μοιράζονται τα συναισθήματα και τις ιδέες τους.
Οι μαθητές μπορούν να γράψουν επιστολές ή κάρτες σε μέλη της οικογένειας που δεν μπόρεσαν
να δουν τις τελευταίες ημέρες.
Οι μαθητές μπορούν να κάνουν τις δικές τους κάρτες flash ή κομμάτια παιχνιδιού μνήμης. Οι
μαθητές της ανώτερης τάξης μπορούν να δημιουργήσουν επιτραπέζια παιχνίδια που σχετίζονται
με μια θεματική περιοχή.
Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο PBS το οποίο έχει ενημερώσει την πολιτεία
ότι θα παρέχουν εκτεταμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές σχολικής ηλικίας.
Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς internet ή καλώδιο!
Οι μαθητές μπορούν να βοηθήσουν με τον υπολογισμό της προσαρμογής συνταγές
χρησιμοποιώντας τις ικανότητές τους μαθηματικά. Μπορούν επίσης να ασκήσουν τα γεγονότα
αριθμού τους ο ντεμοντέ τρόπος με τις κάρτες λάμψης!

•
•

Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν έργα τέχνης και χειροτεχνίας με καθημερινά αντικείμενα.
Βαθμός ειδικά πακέτα για τη μελέτη στο σπίτι διανέμονται από το DOE στα κέντρα σίτισης, (αυτά
αναφέρονται στην ιστοσελίδα του σχολείου) Μπορεί να θέλετε να εκτυπώσετε ή να
φωτογραφίσετε αυτόν τον κατάλογο ως πόρο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να πάρετε στο
διαδίκτυο.

Τέλος, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι όλο το προσωπικό έχει δεσμευτεί να κάνει ό, τι μπορούμε για να
διασφαλίσουμε την εμπλοκή και την ενεργό μάθηση για τους μαθητές μας, αυτό θα πάρει χρόνο, καθώς
χρησιμοποιούμε ένα εντελώς νέο σύστημα διδασκαλίας. Οι καθηγητές μας δούλεψαν όλη την εβδομάδα
για να είναι έτοιμοι για αύριο. Όλοι μας λείπει να βλέπουμε τα παιδιά κάθε μέρα και γνωρίζουμε ότι η
επανασύνδεση μαζί τους, ακόμη και σχεδόν, θα προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στη λαμπρύνοντας τις
μέρες μας. Είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει το ίδιο για τα παιδιά!
Με εκτίμηση
Άννα Ντιμίλτα
Κύρια

