Stimate coleg,

Sper că ești în siguranță, acasă.
Situația actuală este diferită față de ceea ce ai trăit până acum. Stai acasă, dar totodată îți
faci datoria de dascăl, faci școală de acasă, școală pe net.
La fel ca tine am experimentat și experimentez în continuare școala de acasă care pentru
profesori este mult mai dificilă decât „școala de la școală”. Îți ia foarte mult timp să pregătești
lecțiile pentru atâtea clase, să corectezi, să răspunzi la solicitările elevilor și sunt convinsă că nu
trebuie să mai enumăr motivele pentru care considerăm că este foarte dificil de realizat de către
profesor școala pe internet.
Dar să știi că și elevii percep această schimbare și pentru majoritatea este copleșitor.
Tocmai pentru cei care de obicei învață. Elevii primesc lecții pe whatsapp, pe facebook, trebuie
să acceseze diferite platforme, profesorii  le solicită teme, zi de zi urmăresc cine și ce lecții mai
transmite, temele și lecțiile li se par lungi, parcă mai multe ca atunci când mergeau la școală.
Uneori, ei simt că pierd controlul asupra situației. Copleșitor și pentru noi și pentru ei, dar...hai
să îi ajutăm pe elevi, căci stă în puterea noastră!
Știu că împreună vom depăși situația actuală și am încredere că, dacă pui în practică cele
câteva sfaturi ce vor urma, va fi benefic pentru toți.

1. Încearcă să păstrezi orarul elevilor pe cât posibil. Dacă nu reușești, întreabă-i când
au terminat celelalte lecții pentru a nu te suprapune cu alt coleg. Astfel, și tu și ei veți
avea un orar clar.

2. Atunci când prezinți lecția pe internet, încearcă să te încadrezi în maximum 45 de
minute sau chiar mai puțin, dacă nu ai posibilitatea de a interacționa cu elevii. Altfel, ei
își pierd concentrarea. Iar dacă scrii lecțiile pe care le vei transmite, ia în calcul timpul
în care elevii ar putea copia lecția. Din dorința de a-ți face din tot sufletul datoria, s-ar
putea să ai tendința de a le transmite elevilor foarte multă informație.
3. Formulează itemii pentru evaluare clar, fără a lăsa loc de interpretări (ce și cum să
realizeze/ rezolve). Astfel, vei elimina din întrebările suplimentare venite din partea
elevilor.
4. Precizează un termen pentru efectuarea/ transmiterea temei. (Pentru o temă de
portofoliu, termenul poate fi și când va reîncepe școala. Important este ca elevii să
cunoască acest lucru.)
5. Precizează modalitatea și termenul de predare a temei.
6. Ia pauze între lecții și desfășoară activități care îți fac plăcere. Petrece timp cu familia
ta și fii alături și de copiii tăi! Astfel, îți vei „încărca bateriile” și vei avea un radament
mult mai mare pentru următoarea activitate.

Și nu uita:
» STAI ACASĂ!
» AI GRIJĂ DE TINE!
» CERE AJUTOR ATUNCI CÂND AI NEVOIE!
» IA ÎN CONSIDERARE PARTEA BUNĂ A LUCRURILOR!
Psiholog, Cristina Ipate-Toma,
prof. Școala Gimnazială nr. 1 Costești

