Komunikat Dyrektora Katarzyny Tomańskiej do Rodziców

Drodzy Rodzice
W trudnym czasie, który nas Wszystkich dotknął, zarówno nauczyciele jak i
Państwo mamy obowiązek zapewnienia dzieciom warunków kształcenia na
odległość.
Zaczęliśmy już w zeszłym tygodniu. Utworzyliśmy szkolną platformę
http://twoja-eureka.pl/indexphp/wybierz-klase/ , która ułatwi nam współpracę.
Informujemy:
-formą kontaktu konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami będą: platforma
szkoły; Facebook szkoły; kontakt telefoniczny – bezpośrednia rozmowa, SMS y,
MMS y; maile; video rozmowy;
-kształcenie na odległość będzie prowadzone z wykorzystaniem telefonów,
telewizora, narzędzi informatycznych, komputera; filmów autorskich
nauczycieli; platforma edukacyjna, www.epodreczniki.pl
- nauczyciele uczniów klas I-III będą informować Państwa o dostępnych
materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko
w domu;
- nauczyciele będą stawiać oceny, w tym ustne i pisemne komentarze,
informacje zwrotne dla ucznia;
- praca ucznia będzie monitorowana i sprawdzana po przesłaniu na maila; SMS
ów, MMS ów, za pomocą komunikatorów, gromadzenia wykonanych zadań
pisemnych w teczkach w domu ucznia do wglądu nauczyciela po odwołaniu
kwarantanny;
- codziennie odnotowywana jest przez wychowawcę obecność ucznia:
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Drodzy Rodzice......
Wasze Dzieci boją się teraz dokładnie tak samo, jak my Wszyscy.
Z mediów słyszą złe wiadomości, nie do końca rozumieją, co się wokół nich
dzieje. Wyczuwają nieustanne napięcie i strach. W ciągu najbliższych kliku
tygodni, problemy wychowawcze w rodzinie, mogą się nasilić. Może pojawić się
lęk, złość, bunt..... wobec zmian.... w uporządkowanej dotąd rzeczywistości.
Przecież nagle życie Dziecka skurczyło się do małej przestrzeni... do izolacji.
Wasze Pociechy mogą nie nadążać za nowym światem, za nieoczekiwanymi
zmianami.
Spokojnie....chociaż, to trudne....
Będzie dobrze! Kiedy znowu spotkamy się w szkole, pomożemy Waszym
dzieciom odbudować właściwe relacje.... wrócić na właściwe tory. Zadbamy o
nich, jak najlepiej potrafimy. Zatroszczymy się....Nie będzie zaległości, bo każdy
zacznie w miejscu, do którego akurat dotarł. Nie denerwujcie się, jeśli dziecko
nie chce siedzieć nad matematyką. Nie podnoście głosu na Dziecko, jeśli nie
trzyma się planu. Nie zmuszajcie do ślęczenia nad książkami przez dwie godziny
bez przerwy.
I pamiętajcie najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne Waszych
Dzieci!
Dzieci nie będą pamiętać, co przerabiały podczas kwarantanny, będą miały
w pamięci natomiast Wasze miłe słowa, spojrzenia z wyrozumiałością, czułe
gesty, wspólnie spędzony czas.
Zespół nauczycieli Eureki

