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Tisztelt Szülők!
A tantermen kívüli digitális munkarenddel kapcsolatosan igyekszünk iskolánk tanulói
számára megtalálni azt a lehető legoptimálisabb megoldást, ami mindenki számára
megoldható. Az első hét ismétlő, gyakorló feladatai után fontos, hogy minél hamarabb
kapjunk visszajelzéseket is arról, hogy a gyerekek hogyan tudnak haladni az új
munkarendben.
A lehetőségekhez mérten szeretnénk a Szülőket kicsit tehermentesíteni, a felsősöknek
nagyobb önállóságot adni. Természetesen a szülői kontroll továbbra sem mellőzhető az ő
esetükben sem.
A Kistokaji Általános Iskola felső tagozaton tanító pedagógusai 2020. március 23-tól
létrehozzák, működtetik minden tantárgy esetében a saját google tantermeiket, az un. Google
Classroom-ot, ami jelenlegi ismereteink szerint jól használható a közvetlen visszajelzésre,
ellenőrzésre is. Ennek érdekében kérek minden Szülőt, hogy az 5 -8. osztályos gyermekével
március 23-ig hozzanak létre (ha még nincs a tanulónak) egy gmail-es fiókot, aminek
segítségével be tudnak csatlakozni a google tantermekbe, a különböző tantárgyakra, un.
kurzusokra. Javaslom, ennek a tanulói gmail-es fióknak a hozzáférése legyen meg a
Szülőknek is.
Iskolánk pedagógusai továbbra is órarendszerűen, naponta beírják az e-naplóba az óra anyagát
(ez egy mondat), s a Házi feladatok funkcióban részletezik a tennivalók. Itt látják majd azt is,
hogy a KRÉTA Üzenetek funkcióban található e további feladat, vagy a felső tagozatosok
esetében a Classroomba kell belépni.
A létrehozott (vagy már létező), gmail-es postafiókot megnyitva, a képernyő jobb felső
sarkában a google-alkalmazások (kilenc fekete pont) alatt kell megkeresni a google tanterem
ikont. Ezen keresztül tud jelentkezni a tanuló a tanárok által létrehozott kurzusokra
(tantárgyakra). Bejelentkezéskor azt a kódot kell beírni, amit a KRÉTA Házi feladatok
funkcióban az adott tantárgyat tanító pedagógustól megkap március 23-ig.
Igyekszünk majd szűkíteni azt az idősávot is, amiben naponta a pedagógusok feltöltik a
rendszerbe a házi feladatokat, tennivalókat, de ezek a feladatok továbbra is mindig csak a
következő napra/napokra vonatkoznak.
Kérem a Szülőket, továbbra is figyeljék, ellenőrizzék a gyerekek otthoni munkáját,
hiszen csak így lesz értelme az on-line tanulásnak.
Kistokaj, 2020. március 19.
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