Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε
μαζί!
Το παιδαγωγικό πλαίσιο που παρέχεται στο παιδί σας
•

Διδασκαλία και υποστήριξη από απόσταση.

•

Αξιολόγηση της προόδου εκμάθησης του παιδιού σας από τους εκπαιδευτικούς του.

•

Προετοιμασία ενός προγράμματος/πλάνου εργασίας για το παιδί σας, που περιλαμβάνει ασκήσεις προς
επίλυση ή δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του.

•

Παρακολούθηση της προόδου σε εβδομαδιαία βάση μεταξύ του σχολείου, του παιδιού και εσάς.

•
•

Τεχνολογική υποστήριξη για την χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού στη διδασκαλία και την εκπαίδευση
από απόσταση.

Συμπληρωματικές πηγές για να
υποστηρίξετε το παιδί σας
•

•

Ο ιστότοπος École ouverte παρέχει άφθονες
εκπαιδευτικές πηγές για συνέχιση της εκμάθησης σε
κάθε μάθημα.

Ο ρόλος του παιδιού σας
•

Ενημερώνεται για το πλάνο εργαασίας που παρέχεται
από τον εκπαιδευτικό του και το παρακολουθεί.

•

Οργανώνει τη μελέτη του σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο ωράριο.

Πρόταση : χρησιμοποιήστε το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του ιστότοπου École ouverte για να
οργανώσετε μια εβδομάδα-πρότυπο.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον ιστότοπο École ouverte
για ημερήσια οργάνωση της ύλης που χρειάζεται
επανάληψη.

•

•

Στοχευμένες παιδαγωγικές δραστηριότητες για την
ενίσχυση της εκμάθησης των υποχρεωτικών
μαθημάτων που περιλαμβάνουν δραστηριότητες
απλές και ευχάριστες.

•

Ειδικές εκπομπές με εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο
enclasse.telequebec.tv χάρη στη συνεργασία με την
Télé-Québec.

•

Δωρεάν πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα εγχειρίδια και
άλλες πηγές των κυριότερων εκπαιδευτικών εκδόσεων
έως το τέλος του σχολικού έτους.

•

•

Την πρόσβαση στο σχολείο, σύμφωνα με
προκαθορισμένη διαδικασία, για την ανάκτηση των
σχολικών τετραδίων, εγχειριδίων και τεχνολογικού
εξοπλισμού.
Οι υπηρεσίες του ιστότοπου Alloprof παραμένουν
προσβάσιμες για όλους τους μαθητές και γονείς στο
Κεμπέκ.

•

Συμμετοχή στα προσφερόμενα μαθήματα από
απόσταση από τον/τους εκπαιδευτικό/ούς, όταν
υπάρχει δυνατότητα.
Ολοκληρώνει τις προτεινόμενες ασκήσεις σύμφωνα με
τις προθεσμίες.
πηγές.

Πρόταση : Ανατρέξτε στις διαθέσιμες

Ο ρόλος του γονιού
•

Διαθέστε στο παιδί σας τον τεχνολογικό εξοπλισμό και
τον κατάλληλο χώρο για τη χρησιμοποίησή του.

•

Ενημερωθείτε για το πλάνο εργασίας και βοηθήστε το
παιδί σας να οργανώσει το ωράριό του.

•

Συνοδεύετε και υποστηρίζετε το παιδί σας σε όλη τη
διάρκεια της εκπαίδευσής του.

Εάν δεν διαθέτετε τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό και σύνδεση με το
διαδίκτυο, επικοινωνήστε με το σχολείο σας για την αξιολόγηση άλλων πιθανών
εκδοχών. Το παιδί σας θα μπορούσε ίσως να δανειστεί τον εξοπλισμό.

