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Kelt Wien, 2020. 11. 14. napján
Kedves Szülők és Jogi képviselők!
A Covid-19-es fertőzések oda vezettek, hogy Ausztriában újfent kemény „Lockdown”
(lezárás) vált szükségessé. Annak érdekében, hogy az egészségügyi rendszerünk továbbra is
működőképes legyen és biztosíthassuk a kórházakban az emberek ellátását, ehhez az összes
társadalmi terepen hozzá kell járulnunk: megint be kell zárnunk az üzleteket, a szolgáltatási
egységeket, mint pl. a fodrászüzleteket, a nyílt szinen és az üzemekben folytatandó kapcsolatokat
„home office” (otthoni üzem) kell, hogy helyettesítse.
Ezek az intézkedesek az iskolákat is érintik.
Keddtől, 2020. novemer 17-től kezdve az elemi iskolákban, a középiskolákban, az új középiskola
alsó tagozatában, valamint a technikumokban már csak korlátozott üzem lesz tanári kísérlettel.
Az összes olyan gyerek gyerek és fiatalkorú, akit otthon el tudnak látni és akinek nincs különös
tanulási támogatásra szüksége, maradjon tényleg otthon.
Azonban minden olyan gyerek számára, akinek gondozásra van szüksége, kiscsoportos tanulási
kíséretet biztonsítunk. Ez azokra a gyerekekre is vonatkozik, akiknek otthon nincs tanulásra
alkalmas helyük, ők is bejöhetnek az iskolába és a „Home-Schooling”-(Otthoni) feladataikat
tanuló-helyeken teljesíthetik.
Számomra az bír különös fontossággal, hogy minden olyan gyereket és fiatalkorút, akinek az
egyes tantárgyakban nehézségei vannak és különös támogatásra van szüksége, jól el lehessen
látni. Öket a tanerők aktívan felszólítják, hogy jöjjenek az iskolába, hogy ne maradjanak el a
tanulásban és ne veszítsék el az osztályában a kellő csatlakozást.
Hétfőtől, azaz: december 7-től az iskola újból felveszi a rendes üzemét.
Önök nagy mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a „Lockdown” az óhajtott hatását ki tudja
fejteni: Kérjök Önöket, hogy csökkentsék a magán kapcsolataikat ez az idő alatt, és arra is kérjük
Önöket, hogy hagyják gyermeküket a szabadidő alatt is otthon, még akkor is, ha ez nehezükre
esik és különösen a fiatalkorúak számára külön terhet jelent.
A mellékletben megtalálnak számos ötletet és utalást arra, hogy ezt a három hetet miként tudják
a „Home-Schollinggal” könyebben átvészelni. Egy utalás azonban számomra különösen fontos:
mielőtt Önöknek vagy gyermekeiknek „a fejükre szakadna a mennyezet”, engedjék gyermeküket
átmenetileg megint az iskolába. Egy-két nap gyakran már nagy megkönnyebbülést jelenthet.
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Minden egyéb a „Home-Schollingot”és a tanulási támogatást és helyszíni tanuló csoportokat
bejelentő formaságokat illető felvilágosítást Önök közvetlenül megkapnak az iskolájuktól.
Önöknek és családjuknak a lehető-legjóbbakat kívánom:
az Önök

Heinz Faßmann
Szövetségi művelődési, tudományos és kutatási minisztere

Schulbetrieb ab 17. November 2020, Elternbrief und Beiblatt. Ungarisch
Kelt Wien, 2020. 11. 14. napján

Tudnivalók Szülők és Jogi képviselők számára
Digitális kommuniláció és digitális tanulás
Tisztázzák Önök még egyszer az iskolájukkal a kommunikáció lehetőségeit és a tananyag
továbbításának lehetőségeit
•

A szövetségi iskolákban minden tanúlónak rendelkezésére áll a „Digitale Schule” (digitális
iskola) portálja (www.pods.gv.at).

•

A „Distance Learning” n. szervizportálon (https://serviceportal.eeducation.at) QuickGuideVideos (videók) a szokványos tanulási plattformok használatához Önöknek is
rendelkezésükre állnak, amennyiben arról szeretnének felvilágosítást, hogy miként kell a
tanulási plattformokat használni.

Virtuális fogadóórák
•

Amennyiben fennállnak az előfeltételek, akkor éljenek a videó-konferencián keresztül a
virtuális fogadóórák lehetőségeivel.

Elektronikus tankönyvek
•

Az otthon folytatott tanuláshoz igénybe vehetők a www.digi4scholl.at alatti elektronikus
tankönyvek. Az Önök iskolája a használathoz szükséges kódokat utánpótlással megrendelheti.

Az Eduthek és Edutube anyagai
•

Kiegészítésképpen kerek 6.000 gyakorló anyag áll a www.eduthek.at-n és 800 tanvideó a
www.edutube.at-n rendelkezésre.

Ötletek a Distance-Learning (Távoktatás) hétköznapjainak összeállításához
•

Keljenek fel, szokás szerint, munka- és iskolanapokonn fel és keltsék fel, szokás szerint,
gyermekeiket is. Tartsák meg a mindennapi szokásokat (zuhanyzás, öltözködés, reggeli, stb.).

•

Kíséreljenek meg otthonukban egy olyan mindennapos folyamatot találni, amit
gyermekeikkel közösen határoznak meg. Az otthoni tanuláshoz különösen fontos a struktúra.
Tervezzenek a tanulást megszakító szüneteket is.
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Segítség esetleges nehézségeknél
•

Ha gyermekük úgy érzi, hogy túl sokat követelnek tőle és nem ismeri ki magát a
tanulnivalóknál, akkor bizonyosodjanak meg afelől, hogy a oktatók mind gyermeküket, mind
Önöket is megbízhatóan elérhetik és kérjük, hogy önkéntesen vegyék fel a kapcsolatot a
mindenkori tanerővel.

•

Ha Önöknek az az érzése, hogy Önöknek vagy gyermeküknek támogatásra van szükségük, ill.
szüksége ahhoz, hogy megfeleljenek/megfeleljen a kihívásnak, akkor forduljanak az illetékes
iskola pszichológiai tanácsadójához (az elérési lehetőség: www.schulpsychologie.at/kontakt)
vagy pedig – heveny esetekben - a telefonos szükségszolgálathoz „Telefonhotline Rat auf
Draht“, akit a 147-es tele-fonszám alatt éjjel-nappal, egész Ausztriában el lehet érni.

•

A „digitale Buddies“ a személyes tanulási támogatáshoz nyújt gyermekének lehetőséget, amit
következőképpen tud elérni: https://weiterlernen.at/digitale-buddies.

Kapcsolattartó személyek
Az iskolai üzemmel és a korona vírussal kapcsolatos kérdések megválaszolására egész Ausztriában
a Szövetségi művelődési, tudományos és kutatási minisztérium Corona-Hotline (vésztelefon)-ja,
tel.sz.: 0800 21 65 95 (hétfőtől péntekig 08:00-16:00-ig) és a Bürger/innenservice (Polgárok
szolgálata) áll a 0800 20 56 76 tel.sz. alatt (hétfőtől péntekig 09:00-16:00-ig) szolgálatukra.
Az egyes tartományokban Önöknek a Művelődési Igazgatóság vésztelefonján keresztül jó tanácsokkal
szolgál: www.bmbwf.gv.at/hotlines.

