
Pamatujme na to, že se jedná o děti, které naši pomoc a podporu potřebují

nejvíce. Náš pravidelný, trpělivý a vřelý kontakt se může stát

záchranným lanem, které jim pomůže překonat následující dny a měsíce.

přemýšlejme o tom, jak by měly informace, se kterými je oslovíme,

vypadat, jaké pocity by měly v dětech vyvolávat. 

 

 

Přemýšlejme o tom, jak se naši žáci mohou cítit v této náročné době plné nejistoty. Možná ztratili jediné

místo ve svém životě, které jim poskytuje strukturu, stravu a pečující dospělé - školu. Taška s učivem a

úkoly zavěšená na plot nebo poslaná poštou v době, jako je tato, může působit chladně a stroze.

Zamysleme se nad tím, co by tyto žáky mohlo potěšit a povzbudit. Co bychom jim mohli sdělit v dopise

nebo pohlednici, kterou k učivu přidáme? Obrázek, samolepka, článek vystřižený z dětského časopisu o

něčem, co je zajímá, u starších osobní vzkaz, tipy na antistresová cvičení nebo jednoduchý recept na

oběd – to vše může povzbudit a v  důsledku i posílit motivaci ke školní práci. Dejme žákům příležitost

napsat nám zpátky – přidejme pohlednici nebo obálku se známkou a zpáteční adresou.

Pokud někteří žáci nejsou dostupní on-line, dalším způsobem, jak zůstat v kontaktu, je oslovit je

telefonicky, pomocí sms nebo prostřednictvím chatovacích aplikací. Zjišťujme, kdo se neúčastní naší

virtuální třídy nebo chatovací skupiny. Mám funkční kontakty na všechny žáky ve třídě? Nezapomněl

jsem na někoho? Pomoci může vytvoření přehledného diagramu jmen žáků a kontaktů na ně. Dejme

společně s ostatními žáky hlavy dohromady. Jak se dostaneme k off-line spolužákům a dáme jim vědět,

že nám chybí? Navázání vřelého kontaktu je na prvním místě, informovat o tom, co zameškali, je budeme

až následně. Zamysleme se nad různými způsoby, jak off-line žáky zapojit. Využijme zkušenosti

ostatních žáků. Co v  této situaci potřebujeme od sebe navzájem slyšet? Jak nejlépe dát spolužákům

najevo, že na ně myslíme a že nám chybí?

CO MŮŽEME UDĚLAT PRO DĚTI,
KTERÉ  JSOU  OFF-LINE?

NÍŽE JE NĚKOLIK TIPŮ, JAK NA TO:

VYUŽIJME TELEFON A SPOLÉHEJME NA SVÉ ŽÁKY

K UČIVU PŘIDEJME DROBNOST PRO POVZBUZENÍ


