Turkish
Öğrenmenin Sürekliliği (uzaktan öğrenme)Çocuğunuz COVID-19 nedeniyle okula gidemezse öğrenimine nasıl erişebilir?Amaç: Bir
çocuk / çocuklar Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle okula gidemiyorsa, yine de iyi kalitede bir eğitime erişimleri olmalıdır.
Level 1

Continuity of Learning

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle okula
devam edemeyen bireyler.

(kardeşler) (ör. Seyahatten sonra izolasyon / onaylanmış Covid-19 vakası /
test sonucunu bekliyor)Evde uzaktan öğrenmeyi tamamlamanız için
gereken bilgileri içeren belirli bir Seviye 1 SWAY bağlantısı e-postayla
gönderilecektir.Her çocuğun İngilizce, Matematik ve Temel Konularda
öğrenimlerine devam etmesini sağlamak için The Oak Academy'deki
kaynakları ağırlıklı olarak kullandık. Zaman çizelgesinin bağımsız öğrenme
yönü aşağıdaki platformları kullanacaktır:• Öğretmen tarafından
belirlenen matematik görevleri• SpellZone görevleri • TT Rockstars•
Write Inc'i okuyunNumbotlarTeoriyi OkuyunÇocuğun ebeveyni ve bakıcısı
ile iletişim (e-posta veya telefon görüşmesi yoluyla), öğrenme
yolculuğunun ana hatlarını verecektir

Level 2

Continuity of Learning

Bir balon veya daha geniş bir kohort,
Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle okula
gidemiyor.

Evde uzaktan öğrenmeyi tamamlamanız için gereken bilgileri içeren belirli
bir Seviye 2 SWAY bağlantısı e-postayla gönderilecektir. Çocuklar
Microsoft Teams ve SWAY materyalleri kullanılarak eğitilecek. Bu, canlı
öğrenmeyi, kayıtlı öğrenmeyi ve bağımsız çalışmayı içeren harmanlanmış
bir öğrenme yaklaşımı olacaktır. Bunların tümü Microsoft Teams ve / veya
e-posta yoluyla imzalanacaktır.

Level 3

Continuity of Learning

Tüm okul / Anahtar aşama Covid-19
kısıtlamaları nedeniyle okula
gidemiyor.

Aşağıdakilerle ilgili bilgileri içeren belirli bir Seviye 3 SWAY bağlantısı epostayla gönderilecektir: Çocuklar Microsoft Teams ve SWAY kullanılarak
eğitilecek. Bu, canlı öğrenmeyi, kayıtlı öğrenmeyi ve bağımsız çalışmayı
içeren harmanlanmış bir öğrenme yaklaşımı olacaktır. Bunların tümü
Microsoft Teams ve / veya e-posta yoluyla imzalanacaktır.

Seviye 1Çalışma Çalışma, çocuklara önceki öğrenmeyi yeniden gözden geçirme ve pekiştirme fırsatı sağlamak için tasarlanmıştır.•
14 gün boyunca zamanınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir zaman çizelgesi vardır (hafta sonlarını hesaba katmak için 10
günlük eğitim sağlanacaktır). Seviye 2 ve Seviye 3:• İlk iki gün boyunca çocuklar, yılın başından itibaren öğrenmeyi yeniden
gözden geçirmeye odaklanacak bir SWAY alacaklar. Bilgimizin kalıcı olduğundan emin olmak için daha önce öğrendiklerimizi
gözden geçirmeye devam etmemiz gerektiğini biliyoruz ve bu yüzden bu beceriyi uygulamanız için bu harika bir fırsat.• Üçüncü
gün, karma öğrenim zaman çizelgeniz başlayacaktır. Dört farklı renk kodlu oturum türü olacaktır: o YEŞİL: Canlı öğrenme okuldan bir öğretmen (genellikle kendi öğretmeninizdir) çevrimiçi olacak ve size öğretmeye hazır olacaktır - bağlantıya doğru
zamanda tıkladığınızdan emin olun!o MAVİ: kayıtlı öğrenme - bu oturumlar, videolar ve diğer medya kullanılarak SWAY'ler
aracılığıyla öğretilecektir. o TURUNCU: bağımsız çalışma - burada öğrenmeye bağımsız olarak erişmek için çevrimiçi
platformlarınızı kullanacaksınız.o SARI: toplantılar - haftalık toplantılarımıza evinizden katılabileceksiniz.Aldığınız SWAY, farklı
derslere bağlantılar içerecektir. Öğretmenler olarak gösterilenleri not alacaktır.Canlı öğrenme oturumlarındaki ve önceden
kaydedilmiş oturumlardaki "katılımcılar", çalışmanızı tamamladığınızı göstermek için doldurmanız gereken bir FORM içerecektir.
Öğretmenler, çevrimiçi portallarda öğretmen girişleri aracılığıyla bağımsız çalışmaları izleyebilecekler. Öğrenmeye çocuklar
tarafından erişildiğine dair bir kanıt yoksa, katılım ekibi bunu okul politikasına göre takip edecektir.• Her gün asgari olarak canlı
bir İngilizce, Matematik ve Daha Geniş Müfredat dersi alacaksınız.Okulda olmadığınız dönem için izlemeniz için tam bir zaman

çizelgesi gönderilecektir. Kaynaklar:• Çocuklar, Seviye 2 veya Seviye 3 geçerliyse AR kitaplarını, katları kitaplarını eve
götüreceklerdir.Çocuklar Oxford Owl aracılığıyla çevrimiçi okumaya erişebilir.

