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Rodzice , Opiekunowie wychowanków MOS
Uczniowie MOS

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

Od dziś w MOS oficjalnie zawieszono zajęcia w szkole .

Najważniejsze dla wszystkich jest teraz zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Wsłuchujcie
się Państwo w komunikaty i rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego. O ile to możliwe, z
uwagi na charakter pracy, stosujcie się do zasady „Nie wychodźcie z domu”. Dbajcie też o to, aby
Wasze dzieci nie wychodziły z domu.

Od dziś rozpoczynamy kształcenie na odległość. Nauka zatem częściowo wypełni czas
chłopcom. Wspierajcie Państwo swoje dzieci i motywujcie do codziennego wysiłku umysłowego.
Zachęcajcie ich do samodzielnej pracy. Stwórzcie im w domu odpowiednie warunki. W razie pytań
i wątpliwości kontaktujcie się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez chat czy widokonferencję
z kont własnych lub tych utworzonych specjalnie dla chłopców. Wszystkie informacje w jaki sposób
będą dostępni nauczyciele, a także pedagog i psycholog , razem z godzinami ich pracy zamieścimy w
odrębnym komunikacie.

Większość uczniów już pomyślnie się zalogowała i „chatują” (rozmawiają w sieci)
z nauczycielami. To dla nas wszystkich nowe wyzwanie. Proszę nam zatem wybaczyć jeśli nie spełnią
się Państwa oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu , ale
uważam, że dobrze się do tego zadania przygotowaliśmy. Korzystamy z programu Classroom , który
nie powinien sprawiać problemów z przepustowością internetu. Program jest intuicyjny i wybrany
specjalnie dla Państwa dzieci z uwagi na podobieństwo do innych często używanych przez chłopców
komunikatorów sieciowych. Świadczyć może o tym ich szybka i automatyczna aktywność, która już
się pojawiła.

Zachęcajcie Państwo dzieci do czytania, korzystania z dedykowanych programów
telewizyjnych, które obecnie ukazują się w telewizji oraz z wielu materiałów w sieci, które
zamieszczane są w nieprzebranych ilościach. W odrębnym Komunikacie postaramy się je
zarekomendować. Pamiętajcie Państwo o aktywności fizycznej i zdrowym odżywianiu chłopców.
Przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie – stosujcie się
do zasad i warunków Głównego Inspektora Sanitarnego. Podkreśla się wciąż utrzymanie częstego i
właściwego mycia rąk oraz częstego wietrzenia pomieszczeń, zachowania odległości 1-2 m od innych
ludzi. To szczególnie ważne – z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię , ale także optymalne
warunki nauki.

Warto wspólnie z dzieckiem ustalić codzienne obowiązki, w tym czas na naukę i
konsekwentnie ich przestrzegać. Niech to będą codzienne określone przez Państwa godziny
poświęcone przez dziecko tylko na edukację.

Najpierw jednak uczniowie muszą dobrze poznać program. Zróbcie to Państwo razem.
Poproście dziecko, aby pokazało Wam „jak to działa”, jak wygląda Classroom. Wykażcie im swoje
zainteresowanie. To może być doskonała lekcja. Niech chłopcy poczują się nauczycielami. To dla nas
bardzo ważne. W tym czasie szczególnie liczymy na Państwa współpracę i pomoc. Choć nie chcemy
Państwa absolutnie obarczać dodatkowymi zadaniami. Chłopcy powinni być samodzielni.

Uczniowie będą otrzymywać od nauczycieli zadania z określonym terminem ich realizacji.
Zazwyczaj będą to treści tygodniowe. Później pojawią się sprawdziany i oceny. Na początku na pewno
będziemy oceniać ich aktywność i zaangażowanie. Zachęcamy do korzystania z konsultacji
z nauczycielami. Są one przeznaczone dla Państwa i uczniów. Od nauczycieli dowiecie się Państwo
czy uczeń wykonuje swoje zadania i czy otrzymuje pozytywne oceny. Możecie też Państwo w tzw.
Strumieniu na koncie dziecka w Classroomie śledzić na bieżąco jego aktywność w „wirtualnej szkole”
i informacje od nauczyciela (w tym jego oceny).
Gorąco zachęcam do współpracy. Proszę śledzić kolejne komunikaty.
Ważne jest dla nas aby każdy uczeń zakończył ten rok szkolny z sukcesem.
Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia Państwu i Waszym bliskim.
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