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Egy iskolai körülmények között 15 perc alatt elvégezhető feladat itthon 1 óra. Elterelődik, kizökken a gyerek a
telefonhívások miatt. Nem vagyok pedagógus. Nincsenek pedagógiai eszközök a kezemben. Nincs tapasztalatom az
oktatásban. Sok az írásban teljesítendő feladat. Órarend szerint kapjuk a feladatokat. Nem tudunk napi 6-7 órát a
feladatok felett ülni. Jelenleg úgy oldjuk meg, hogy a munkánk koncentrációt igénylő részét éjjel csináljuk amikor a
gyerekek alszanak. De hosszú távon nem fogjuk bírni 4-5 óra alvással. Napi szintű konduktori kapcsolatra lenne
szükségünk aki délelőtt, a gyerek aktív időszakában átvenné a feladatok felügyeletét, irányítását. Az írásbeliség helyett
gyakorlati feladatok esetleg, amit délután a fáradt gyerekkel is lehet csinálni. Erkölcstan, ének, játék, rajz-technika
tárgyak legyenek inkább kedvtelés szerűek, nyújtsanak örömforrást a gyereknek. A konduktorok az értékeléshez
pontosan tudják, hogy mire képes a gyerek!! Jelen helyzetben azt gondolom, hogy feleslegesek a kötelező dal
tanulások. Mindegy, hogy mit, csak énekeljen a gyerek! Amihez kedve van. Ne kínozzák már a szülőket a dalok
megtanulásával és megtanításával. Az a véleményem, hogy a fő tárgyakra kellene koncentrálni. Matek, olvasás, írás. De
nem agyon terhelve. A jelenlegi helyzet egyébként is egy nagyon feszült, stresszes. A gyerekek kizökkentek a megszokott
világukból, napirendjükből. Új szabályok vannak. Aggódnak ők is. Érzik a bizonytalanságot ami a járványügyi helyzetből
adódik. Nem tudjuk meddig tart, mennyire lesz súlyos. Össze kell fognunk! Önök és mi. Ez csak együtt fog menni.
Szeretettel, türelemmel, egymás iránti tisztelettel, kölcsönös toleranciával. A gyerekekért, a családokért és ha vége a
vészhelyzetnek, a minél zökkenő mentesebb folytatásért.



Az online órán én is láttam, hogy milyen feladatot és hogyan kell végezni, ami segít a gyakorlásban. A
fejlesztésre fokozottan érvényes, hogy online órák, személyes kapcsolat nélkül nem megy. A fejlesztéshez
kapcsolódó online - akár csoportos - órák számának fokozása azért lenne jó, mert szülőként nincs módszertani
ismeretem, ami az iskolában fél óra, az itthon egy, ráadásul a gyerek itthon, a szülővel másként működik együtt,
mint egy pedagógussal.

A járvány után azért térjünk vissza a személyes jelenléthez :)

Ebben a helyzetben nagyon jó . Az én gyermekem nagyon szeret a konduktorral az iskolában dolgozni .

Az egyeni mozgasfejlesztest meg csak reszben vegeztuk el, az orak tananyagai voltak prioritaskent kezelve, de 
azokkal is el vagyunk maradva.

Köszönjük a tanárok rendszerezését, pontos feladatkiosztásuk mellett a rugalmasságukat. Megható látni, hogy
mennyire szeretik a gyerekeket és mennyire hiányoznak nekik a gyerekek. Mi is próbáljuk a lehető
legpontosabban követni a tananyagot és több visszajelzést adni a munkájukkal kapcsolatban. Gyakran küldünk
nekik képeket, videókat a gyerekekről, hogy ezzel könnyítsük nekik átvészelni ezt az időszakot.

Becsüljük meg a konduktorokat 


