Continuitatea învățării (învățare la distanță)
Cum poate copilul dvs. să își acceseze învățarea dacă nu poate urma școala din cauza COVID-19.Scop: În cazul în care un copil nu
poate participa la școală din cauza restricțiilor Covid-19, trebuie totuși să aibă acces la o educație de bună calitate.
Level 1

Continuity of Learning

Individuale (frați) care nu pot participa
la școală din cauza restricțiilor Covid19 (de exemplu, izolarea după
călătorie / confirmarea cazului Covid19 / așteptarea rezultatului testului).

Veți primi prin e-mail un link specific SWAY de nivel 1, care va conține
informații de care aveți nevoie pentru a finaliza învățarea la distanță
acasă.Am folosit în principal resurse de la Academia Oak pentru a
permite fiecărui copil să-și continue învățarea în engleză, matematică și
subiecții fundației. Aspectul independent de învățare al orarului va utiliza
următoarele platforme:• Sarcini de matematică stabilite de profesor•
Sarcini SpellZone • TT Rockstars• Citiți Write IncNumbotsCitește
TeoriaComunicarea cu părintele și îngrijitorul copilului (prin e-mail sau
apel telefonic) va contura călătoria de învățare.

Level 2

Continuity of Learning

O balon sau o cohortă mai largă nu
poate participa la școală din cauza
restricțiilor Covid-19.

Veți primi prin e-mail un link specific SWAY de nivel 2, care va conține
informații de care aveți nevoie pentru a finaliza învățarea la distanță
acasă. Copiii vor fi educați folosind echipele Microsoft și materiale SWAY.
Aceasta va fi o abordare de învățare mixtă, care include învățare în direct,
învățare înregistrată și studiu independent. Toate acestea vor fi semnate
prin Microsoft Teams și / sau e-mail.

Level 3

Continuity of Learning

Întreaga școală / etapa cheie nu pot
participa la școală din cauza
restricțiilor Covid-19.

Veți primi prin e-mail un link specific SWAY de nivel 3, care va conține
informații despre următoarele: Copiii trebuie educați folosind Microsoft
Teams și SWAY. Aceasta va fi o abordare de învățare mixtă, care include
învățare în direct, învățare înregistrată și studiu independent. Toate
acestea vor fi semnate prin Microsoft Teams și / sau e-mail.

Nivelul 1
Munca Lucrarea a fost concepută pentru a oferi copiilor posibilitatea de a revizita și de a consolida învățarea anterioară.• Există
un program care să vă ajute să vă organizați timpul pe parcursul celor 14 zile (10 zile de învățare vor fi oferite pentru a ține cont
de weekend).
Nivelul 2 și nivelul 3:
În primele două zile, copiii vor primi un SWAY care se va concentra pe revizuirea învățării de la începutul anului. Știm că, pentru
a ne asigura că cunoștințele noastre se mențin, trebuie să revizuim în continuare ceea ce am învățat înainte și, prin urmare,
aceasta este o oportunitate excelentă pentru dvs. de a practica această abilitate.• În a treia zi, programul dvs. de învățare mixtă
va începe. Vor exista patru tipuri diferite de sesiuni cu coduri de culori: o VERDE: Învățare live - un profesor de la școală (de
obicei propriul profesor) va fi online și gata să vă învețe - asigurați-vă că faceți clic pe link la momentul potrivit!o ALBASTRU:
învățare înregistrată - aceste sesiuni vor fi predate prin SWAY-uri folosind videoclipuri și alte medii. o ORANGE: studiu
independent - aici vă veți folosi platformele online pentru a accesa învățarea independent.o GALBEN: adunări - veți putea lua
parte la adunările noastre săptămânale de acasă.SWAY-ul pe care îl primiți va conține linkuri către diferite lecții. Profesorii vor
lua act de cei care se prezintă ca„Participanții” la sesiunile de învățare live și sesiunile preînregistrate vor include un FORMULAR
pe care îl veți completa pentru a arăta că vă finalizați munca. Profesorii vor putea monitoriza studiul independent prin
conectarea profesorilor lor pe portalurile online. Dacă nu există dovezi că copiii au acces la învățare, echipa de participare va

urmări acest lucru conform politicii școlare.• În fiecare zi veți avea o lecție de engleză live, matematică și curriculum mai larg, cel
puțin.Vă va fi trimis un program complet pe care să îl urmați pentru perioada în care nu sunteți la școală.
Resurse:
Copiii își vor lua acasă cartea AR, cărți multiple dacă se aplică nivelul 2 sau nivelul 3.Copiii pot accesa lectura online prin
intermediul Oxford Owl.

