NOTE PERSONALE
Cum veți stabili (sau restabili) relațiile cu elevii în contextul învățământului la
distanță? Am început o listă pe care o puteți continua. Cum o veți personaliza în
contextul dumneavoastră?
Empatie
din partea
educatorului
Cum caută elevii
să formeze
legături cu
dumneavoastră?

• Începeți lecțiile sincrone sau asincrone cu un comentariu pozitiv (de
exemplu, un citat favorit, o glumă, un scurt mesaj video).

• S
 tabiliți un program al biroului virtual la care elevii pot veni pentru
sprijin școlar.

• Ț
 ineți scurte ședințe de verificare cu familia și elevul, pentru a afla
cum se descurcă și ce nevoi au.

• 
• 

O atitudine
pozitivă
necondiționată
Cum vor ști
elevii că vă pasă
de ei ca oameni?

• Integrați în lecții cunoștințele pe care le-ați dobândit privind
interesele elevilor.

• C
 ereți elevilor să răspundă unor chestionare de evaluare la finalul
orelor de curs virtuale.

• O
 feriți elevilor feedback verbal cu privire la activități, astfel încât
să audă scânteia din vocea dumneavoastră, mai degrabă decât să
citească niște cuvinte fără context.

• 
• 
Autenticitate

• Îmbrăcați-vă și îngrijiți-vă profesional.

Cum vor ști
elevii că vă
îngrijiți ca
specialist?

• P
 roiectați o atitudine optimistă în raport cu ei și cu dumneavoastră.
• A
 rătați clar prin vorbe și acțiuni că spațiul didactic virtual este unul
în care elevii învață despre ei înșiși, despre lume și despre colegi.

•
•

Nondirectivitate

• P
 urtați conversații individuale cu elevii, pentru a-i ajuta să își

Cum vor ști
elevii că le
respectați
abilitățile?

• A
 dresați întrebări care stimulează gândirea elevului, mai degrabă

identifice punctele forte, obiectivele și domeniile de dezvoltare.
decât să inducă răspunsuri.

• L
 uați deciziile privind curriculumul împreună cu elevii.
• 
• 

Încurajarea
Gândirii critice

• Încurajați discuțiile între elevi, folosind întrebări care le deschid
gândirea.

• F
 iecare lecție la distanță oferă elevilor ocazii de a scrie, ilustra sau
discuta despre ceea ce gândesc împreună cu colegii.

• C
 oncepeți teme și proiecte care asigură relevanță și diversitate.
• 
• 
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