Drodzy rodzice,
zapewne w obecnej sytuacji, w której wszyscy staramy się nauczyć funkcjonować
mierzycie się z wieloma trudnościami, wątpliwościami i lękami. Ograniczenia, których
doświadczamy jako społeczeństwo zmuszają nas do wdrażania i uruchamiania nowych
rozwiązań. Jako szkoła staramy się wywiązać z naszych obowiązków i na miarę naszych
możliwości zdalnie zaopiekować się młodzieżą. Zauważyliście Państwo, że od momentu
zawieszenia zajęć w szkole nauczyciele systematycznie kontaktują się z uczniami, przesyłają
im materiały do pracy w warunkach domowych oraz monitorują ich aktywność. Mamy
świadomość, że nowe zasady nauki wymagają od młodych ludzi znacznie większej
samodyscypliny, kreatywności, odpowiedzialności oraz umiejętności posługiwania się
urządzeniami i narzędziami technologii informatycznej, a od Państwa wyrozumiałości,
cierpliwości oraz rozwiązań logistycznych, zwłaszcza w sytuacji, gdy w domu jest kilkoro
dzieci w wieku szkolnym. Mając na uwadze powyższe wyzwania zamieściliśmy krótki
poradnik dla uczniów: jak zaplanować czas nauki i odpoczynku, jak funkcjonować w okresie
kształcenia na odległość, jak bezpiecznie poruszać się po sieci oraz o czym należy pamiętać
spędzając kilka godzin przy komputerze. Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z tymi materiałami. Obok zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy ważnym elementem uczenia się poza szkołą jest także ich motywacja i wspieranie.
Poniżej zamieszczamy kilka wskazówek zalecanych przez specjalistów.
O kimś, kto silnie wierzy w powodzenie własnych działań, mówi się m.in., że jest on
mocno zmotywowany. Rodzajem wzmocnienia pozytywnego i formą emocjonalnego
wsparcia są pochwała i słowna aprobata. Ma to szczególne znaczenie, gdy dziecko
funkcjonuje w trudnej sytuacji. Pochwała i aprobata są też ważnymi czynnikami,
sprzyjającymi kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie. Oto kilka przykładów
pochwał, wyrazów i zwrotów będących odpowiednikiem aprobaty którymi warto wzmacniać
młodzież: Podoba mi się sposób, w jaki pracujesz. Twoja praca bardzo mnie cieszy.
Rzeczywiście, dałeś z siebie wszystko. Fantastycznie! Jestem dumna/y ze sposobu, w jaki dziś
pracujesz. Radzisz sobie coraz lepiej. Wygląda na to, że włożyłaś/eś w to dużo pracy. Pracuj
tak dalej, to dobra praca. Podziwiam twój wysiłek. Tak trzymaj. Dobrze ci idzie. Jestem z
ciebie dumna/ny. Twoje zachowanie może być wzorem. Bardzo miło, że tak się starasz. Ależ ty
potrafisz pracować. Jesteś naprawdę dzielny w swych wysiłkach. Brawo! Jesteś bardzo
wytrwała/y.

Jeśli więc będzie okazja, aby wyrazić pochwałę – zróbmy to dobrze, najlepiej jak potrafimy, aby
„dobrze” oznaczało „dobrze”, żeby sposób pochwały był dostosowany do zadania, które młody
człowiek wykonał oraz do sytuacji z jaką sobie poradził.
Drodzy rodzice, mamy nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom zapewnimy
młodzieży warunki do nauki. Dołączamy się do apelu o stosowanie się do zaleceń naszych służb.
Wierzymy, że podjęte działania umożliwią nam bezpieczny powrót do szkoły i pełnego
funkcjonowania. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz do kontaktu za
pomocą dziennika elektronicznego.
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja KLO

