
Online (Home)schooling

De mult timp mă tot joc cu diferite aplicații concepute pentru școli, pentru gestionarea activității didactice. Îmi stă în fire să ies din tipar. Să nu mă mulțumesc cu
normalul. Fiindcă îmi place să aduc aport real prin munca mea, caut ceva calitativ și ceva care să-mi ușureze munca (iar eu egalez aceasta cu „ofertele
tehnologiei”).

Prezint 3 aplicații: Kinderpedia mi s-a părut mult prea complexă, cu multe funcții care sunt folositoare numai copiilor de școală și este și contracost, deși are
interfață în limba română. Trello este o aplicație interesantă și ea, dar nu suficientă. Concepută pentru lucrul în echipă, se pot nota în categorii și subcategorii idei,
activități, teme, sarcini, planificări și pot fi vizibile pentru părinți/colegi. ClassDojo este a treia și cea pe care o folosesc în acest moment. Deși nu are interfață în
limba română și se aseamănă cu Kinderpedia în funcțiile de bază, este mult mai simplă și free.

ClassDojo este o platformă în care școala, profesorii, părinții și elevii împărtășesc activitatea educațională. 95% din școlile din SUA, respectiv 1 din 6 familii, cu
copii sub 14 ani din SUA folosesc această platformă și în alte 180 țări de asemenea. Concepută pentru școli, are o politică de confidențialitate și securitate ridicată.

Având tangență cu un profesor care a folosit ClassDojo și în România și în Irlanda și Anglia, la îndemnul său am ales să merg pe încredere cu această aplicație.
Mi-am creat cont de profesor și cont de părinte pentru a vedea cum funcționează și a putea răspunde neclarităților părinților. În luna septembrie am transmis
părinților de la grupă indicațiile necesare pentru a-și crea conturi de părinte și am început să o folosim cu succes. Inițial nu am folosit decât câteva funcții de bază
pentru a nu-i solicita prea mult pe părinți (postări pe clasă și mesaje private – asemănător Facebook).

Odată cu reintrarea în învățarea online, platforma cu celelalte
funcții ale ei ar fi fost un ajutor bun pentru mine și pentru colege
și aș fi vrut să le împărtășesc aceasta. Așa că, la îndemnul
responsabilului de grădiniță, am prezentat platforma întregului
personal didactic din grădiniță, iar acum la nivel de grădiniță
folosim ClassDojo. Aceasta ne-a oferit posibilitatea de a adăuga
institutul de care facem parte, de a crea un school leader și de a
adăuga și profesorii în comunitatea noastră.

Cel mai bun lucru pe care îl văd în această platformă este
portofoliul copilului, unde eu încarc o activitate și părintele
răspunde cu o temă chiar în dreptul acelei activități date. În final,
ca profesor, pot să văd toate temele copiilor împreună sub
activitatea dată. Părintele poate să vadă progresul copilului în
portofoliu. Când încarc o activitate, aleg în ce mod să îmi
răspundă părintele (prin fotografie, video, desen digital,
înregistrare audio de către copil, fișă lucrată digital), iar părintele
când va apăsa „start” nu va avea altă opțiune și nu se va încurca
(exemplu: se deschide automat camera sau fișa digitală cu
instrumentele de scris).

Un alt lucru la fel de eficient este faptul că platforma stochează datele și nu încarcă astfel memoria
telefonului/laptopului. Fișierele nu se descarcă decât dacă vrei să faci acest lucru în dreptul unuia. De exemplu, în timpul
grădiniței „fizice”, trimit în grupă pe platformă fotografii și videoclipuri de la activitățile din grădiniță și apoi le șterg din
telefon. Acestea rămân pe platformă și le pot accesa oricând, la fel le pot descărca dacă îmi doresc. Și acest lucru nu are
limită (exemplu postările nenumărate  de pe Facebook).

Aplicația mai are și alte funcții. Amintesc câteva: se poate face prezența care se memorează și se poate printa ulterior, se pot
da feedback-uri (cu punctaje) iar părintele poate viziona periodic raportul copilului (al feedback-urilor și al portofoliului), se pot crea (fixa) evenimente, se pot
împărți copiii pe grupe generându-se și afișându-se automat (de exemplu la centrele de interes sau pentru un joc), este disponibil un temporizator, muzică,
zgomometru și altele. Când sunt conectată și pe telefon și pe calculator la grupă, pot gestiona din telefon și să funcționeze la calculator (de exemplu pornesc din
telefon temporizatorul sau muzica pe calculatorul din grupă), câteva jucării pentru activități de matematică (omuleți, cuburi),

Pentru a veni în sprijinul părinților pentru activitatea online, am pregătit și o cutie cu materiale pentru
fiecare copil. Am precizat de la început care sunt obiectele ce trebuie returnate și am cerut
responsabilitate. Acestea sunt câteva din lucrurile pe care le-am pus la dispoziție: caiete auxiliare, creion
cu peștișor ajutător pentru scriere, foi colorate, plastilină, forme pentru plastilină, planșă plasticată
pentru plastilină, foarfecă, lipici, instrumente de percuție (ouă muzicale, bețe muzicale), șabloane pentru
desen, ștampile pentru pictură, un penson, materiale pentru crafturi (bețișoare de urechi, paie, pompon),
planșă refolosibilă pentru elemente grafice, o cariocă, tablă magnetică și litere magnetice pentru
exersarea copierii numelui, cutie compartimentată pentru instrumente de scris sau crafturi sau pictură,
ochi autocolant, abțibilduri, un balon, bețe de lemn pentru construcție.

Am cerut părinților să ofere posibilitatea copiilor să colecționeze și materiale din natură sau din casă: pietricele, frunze, crenguțe, macaroane, ghinde, semințe,
flori, nisip, pământ, material textil, conuri, porumb, făină, coji de nuci, capace, șnururi, cofraje de ouă, coji de ouă, clame de rufe, pahare de unică folosință, tuburi
de la hârtie igienică/prosoape de bucătărie, etc. Sunt de mare folos în următoarea perioadă de vreme rece și stat mai mult în casă.

Când am început activitatea online, am început cu o întâlnire virtuală în care am adus recunoștință. Copiii au fost recunoscători și
pentru „cadoul de la doamna” (cutia cu materiale).

Mult succes!
domnișoara Tabita, Grădinița Filadelfia


