Αγαπητοί γονείς και παιδιά,
Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα στους χώρους του “Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος”
σταματάνε προσωρινά και για όσο διάστημα ορίσει η πολιτεία.
Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε μαθησιακή υποστήριξη στα παιδιά
διαδικτυακά ή/και τηλεφωνικά πάντα με τη σύμφωνη γνώμη σας.
Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μελέτης (έκαναν τα μαθήματά τους εδώ) μπορούν να
επικοινωνούν με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα τους Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 2:00μ.μ. μέχρι
τις 5:00μ.μ. και να στέλνουν τις απορίες τους. Οι δάσκαλοι θα απαντούν το αργότερο μέχρι τις 7:00μ.μ.
Παρακαλούμε επικοινωνείτε ΜΟΝΟ τις συγκεκριμένες ώρες.
Ιδανικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει το παιδί σας είναι:
1. Κάθομαι σε έναν ήσυχο χώρο για να κάνω τα μαθήματά μου. Σιγουρεύομαι ότι έχω κοντά μου όλα όσα
χρειάζομαι για να διαβάσω.
2. Ξεκινάω να διαβάζω τις εκφωνήσεις των ασκήσεων για να δω αν καταλαβαίνω τι μου ζητούν. Αν
υπάρχει παράδειγμα το κοιτάζω προσεκτικά.
3. Αν καταλαβαίνω τι ζητάει η άσκηση προχωράω στη λύση της.
4. Αν ΔΕΝ καταλαβαίνω τι ζητάει η άσκηση βγάζω μία καθαρή φωτογραφία τη σελίδα και τη στέλνω στη
δασκάλα ή στον δάσκαλο του Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος. (Οι γονείς των μικρότερων παιδιών είναι
σημαντικό να βοηθάνε σε αυτό το βήμα!)
5. Μαζί με τη φωτογραφία στέλνω και ένα φωνητικό μήνυμα με την ερώτησή μου.
6. ‘Όσο περιμένω την απάντηση, συνεχίζω και κάνω τις υπόλοιπες ασκήσεις μου.
7. Όταν τελειώσω τα μαθήματα μου βγάζω καθαρές φωτογραφίες τις λυμένες ασκήσεις μου και τις
στέλνω στη δασκάλα ή στον δάσκαλο του Ένα Παιδί – Ένας Κόσμος για να τα ελέγξει.
8. Περιμένω και πάλι απάντηση ή τηλεφώνημα από τη δασκάλα ή το δάσκαλό μου.
9. Αν χρειάζεται διορθώνω τα λάθη μου.
10. Έχω υπομονή αν ο δάσκαλος αργήσει να μου απαντήσει γιατί ξέρω ότι πρέπει να απαντήσει και σε
άλλα παιδιά.
Παρακαλούμε απαντήστε σε αυτό το μήνυμα και ενημερώστε μας με ποια από τις παρακάτω εφαρμογές
θέλετε να επικοινωνεί (whatsapp – viber – messenger-skype) ο δάσκαλος με το παιδί σας, σε ποιο τηλέφωνο
(αν είναι διαφορετικό) και ποιο είναι το username (αν χρειάζεται).
Στη συνέχεια θα λάβετε ένα αρχικό μήνυμα από το δάσκαλο του παιδιού σας στην εφαρμογή και το τηλέφωνο
που δηλώσατε.
Θα προτιμούσαμε να μπορούμε να δούμε από κοντά τους μαθητές μας αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο
μπορούμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες!
Με εκτίμηση,
Τάνια
Υ.Γ. Με τα πρωτάκια κάποια πράγματα θα γίνουν διαφορετικά. Η κα. Ζωή, η δασκάλα της 1ης τάξης, θα
επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας εξηγήσει πως θα δουλέψουμε.

