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17th Decembrie 2020
INVATATUL LA DISTANTA – RESURSELE ACADEMIEI NATIONALE OAK

Stimate părinte / îngrijitor,

Cu această ocazie, doresc sa va multumesc că ati sprijinit Academia în acest semestru dificil. Împreună, a trebuit să parcurgem
multe obstacole pentru a le oferi studenților noștri cea mai bună educație posibilă. La fel ca toate celelalte școli din țară,
învățarea la distanță cu ajutorul platformei Microsoft Teams a fost cea mai mare provocare a noastră și va continua să evolueze
în continuare în 2021 pentru a ne asigura că predarea și învățarea continuă dacă elevii sunt obligați să rămână acasă.
Când v-am scris ultima dată pe 16 octombrie 2020, când am relansat oferta noastră de învățare la distanță, v-am explicat ce se
va întâmpla în diferite situații de izolare Covid. Mai jos este un memento și o actualizare suplimentară la ce să ne așteptăm:

Covid-19 Link-uri pentru invatatul la distanta
Folositi link-urile de mai jos pentru a va completa sarcinile scolare. Verificati constant platforma Teams
pentru aceste activitati.
Year 7
Year 8
Year 9
Year 10
Year 11
Trebuie doar sa selectati grupul/anul din care faceti parte pentru a găsi link-uri către lecțiile Academiei Nationale Oak. Profesorii
noștri au selectat lecții care se potrivesc îndeaproape cu lecțiile pe care elevii le-ar fi studiat în clasă. Resursele Academiei
Nationale Oak pot fi accesate de pe telefonul dvs. sau de pe orice alt dispozitiv compatibil cu internetul și este aprobat de
Departamentul pentru Educație (DfE). Mai jos este un exemplu din ceea ce vă puteți aștepta sa gasiti pe site-ul școlii noastre:
Lecțiile Academiei Naționale Oak vor fi folosite pentru Ziua 1 și 2 a izolării copilului dvs., deoarece în Ziua 3, profesorii noștri vor
avea podcast-uri și teme pregătite pentru studenții care pot accesa Echipele Microsoft și vor fi postate broșuri de activități pe
hârtie pentru cei care nu pot din cauza Wi-Fi-ului și / sau a problemelor de hardware.
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Monitorizăm în permanență implicarea studenților pe platforma Microsoft Teams și este posibil să primiți mesaje text sau
apeluri telefonice in cazul in care copilul dvs. nu s-a angajat pe deplin cu podcast-urile și sarcinile stabilite. Doar un memento că
un ghid de utilizare Teams este disponibil pe site-ul nostru dacă nu sunteți sigur cu privire la modul de utilizare a platformei:
http://tilecross.academy/wp-content/uploads/2020/11/Remote-Learning-Teams-Guide-for-Students.pdf
Izolarea individuală
Este posibil să vă aflați într-o situație în care copilul dumneavoastră trebuie să se izoleze individual din motivele enunțate mai
jos:
• Auto-izolare datorită expunerii la Covid-19 (în cadrul școlii)
• Auto-izolare datorită expunerii la Covid-19 (în afara școlii)
• Caz suspect de Covid-19
• Caz confirmat de Covid-19
Dacă acesta este cazul, ne-ar plăcea ca toți studenții să folosească linkurile Academiei Naționale Oak (găsite pe pagina de pornire
a site-ului școlii noastre - a se vedea mai jos), care vor fi actualizate la fiecare două săptămâni pentru a fi la curent cu programa
noastră. * Notă - ultimele două motive de mai sus se aplică numai dacă copilul dvs. se simte suficient de bine pentru a încerca să
lucreze la distanță.

STATIONERY FOR LEARNING
Când ne-am întors în Septembrie, conducerea scolii a crezut că ar fi o idee bună să furnizăm tuturor studenților noștri articole de
papetărie pentru a începe anul scolar. Toți studenții au primit pixuri negre, pixuri roșii, creioane, rigle, radiere și calculatoare
într-o cutie clară.
Cu toate acestea, de când ne întoarcem marți, 5 ianuarie 2021, ne așteptăm ca toți părinții și îngrijitorii să se asigure că copiii lor
au următoarele articole de papetărie pentru toate lecțiile:
• Pixuri negre (nu sunt permise stilouri)
• Pixuri roșii
• Creioane
•Rigla
•Radieră/ Guma de mestecat
• Ascuțitor
• Cutie pentru creioane (de preferință clară)
Pentru o calitate excelentă a raportului calitate-preț, vă recomandăm să vizitați Poundland, care are o gamă largă de articole de
papetărie pentru copilul dumneavoastră. Vă rugăm să nu ezitați să vizitați site-ul web pe acest link https://www.poundland.co.uk/stationery-and-crafts/stationery/ pentru a răsfoi ceea ce este oferit. Dorim să vă mulțumim în
avans că ne-ați sprijinit pentru a ne asigura că toți elevii sunt gata să învețe când ajung la școală.
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Dacă aveți nelămuriri sau întrebări cu privire la învățarea la distanță sau orice altceva legat de predare și învățare, atunci nu
ezitați să contactați conducătorul nostru de predare și învățare, dl H. Sami (hsami@tilecross.academy).
Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă dori tuturor un Crăciun fericit și sper ca dumneavoastră și cei dragi să rămâneți în
siguranță și bine.
Cu stimă,
Cu Stima,

Mr P. Marano
Headteacher
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