Kedves Szülők,Gyerekek!

Intézményünkben 2020. március 16-án megtörtént a tantermen kívüli digitális oktatás
megszervezése. A Krétával és a hashtag.school digitális osztályterem használatával
szeretnénk segíteni a gyerekek előrehaladását. Ez könnyen ellenőrizhető a szülők számára
is.
A Krétában elektronikus üzenetként küldjük a heti tervet, amely tartalmazza az adott
időszakra vonatkozó elvégzendő feladatokat osztályonként, tantárgyakra lebontva.
Szeretnénk megkönnyíteni a gyerekek dolgát, ezért a tananyagokhoz gyakorlási
lehetőséget biztosítunk a hashtag.school felületén.
Igyekszünk egyszerűen átadni a tananyagot, gondolva arra, hogy egy családban több
gyermek is van egy számítógépre. Ez nem azt jelenti, hogy egész nap monitor előtt kell
ülniük a gyerekeknek, elsősorban a tankönyv és munkafüzet feladatait kapják meg,
digitális segédanyagokkal.
Javasoljuk egy napirend felállítását a gyerekekkel otthon, hogy milyen ritmusban
dolgozzanak a feladataikon. A tudásukról való visszajelzés módját és idejét a szaktanárok
jelzik majd.
A digitális munkavégzés során a pedagógusok online napi kapcsolatban lesznek a
diákokkal. Kérjük és várjuk a folyamatos kapcsolattartást, visszajelzést.
Kérjük, hogy a készségtárgyak és testnevelési feladatokat se hanyagolják el a gyerekek
a testi, lelki egészségük megőrzése érdekében!

Az alábbiakban a Hashtag school digitális tanterembe való bejelentkezés leírását látják:

1. Az első lépésekhez szükséges lesz szülői segítségre, mert email-címmel kell
regisztrálni a https://e-studygroup.com/login oldalon, melyet vissza kell igazolni a
levelezőrendszerben.

2. A regisztrációs felületen be kell majd írni azt a csoportazonosítót, melyet az
osztályfőnökök elküldenek majd. Fontos, hogy tanulóként regisztráljon.
3.
3. Ha sikeres volt a regisztráció, akkor a tanuló neve alatti legördülő menüből

ki kell választani a Tanulok,eredményeim „fület”.

4. Egy gyerek több csoportnak is a tagja lesz, attól függ a csoportok száma, hogy
hány pedagógus tanítja. Ennek az az előnye, hogy egy felületen az összes feladat
nyomon követhető lesz a gyerekek és szülők számára az adott egyhetes
időszakra. A csoportok hoz való csatlakozást a következő fülre kattintva lehet
elvégezni.

5. Minden csoporthoz külön azonosítószámmal lehet csatlakozni, melyet szintén az
osztályfőnök fog elküldeni.
Ha sikerült a csoportokhoz való csatlakozás, elkezdődhet a munka!

Bízunk benne, hogy ezt az új helyzetet a gyerekek új kihívásnak tekintik, mi
pedagógusok mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy öröm legyen a
tanulás és a félévet mindenki zökkenőmentesen zárja.

Jó munkát, jó egészséget kívánunk a gyerekeknek, családoknak egyaránt!
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