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Drodzy Rodzice, drodzy Opiekunowie!
Wzrost przypadków zakażenia koronawirusem (Covid-19) doprowadził do sytuacji, w której
konieczne stało się ponowne wprowadzenie w Austrii twardego lockdownu. Aby system
opieki zdrowotnej mógł nadal funkcjonować i gwarantować pacjentom leczenie w szpitalach,
wszystkie grupy społeczne muszą wnieść do tego swój wkład: trzeba ponownie zamknąć
sklepy i działalność usługową jak np. salony fryzjerskie, należy unikać kontaktów w miejscach
publicznych i w firmach poprzez przejście na możliwie obszerny model pracy zdalnej, czyli
tzw. home office.
Także szkoły są dotknięte tymi zarządzeniami.
Od wtorku, 17 listopada 2020 roku, szkoły podstawowe, szkoły średnie typu Mittelschule,
gimnazjum Unterstufe oraz szkoły typu Polytechnische Schulen będą pracować jedynie w
ograniczonym zakresie opieki i pomocy w nauce. Dzieci i młodzież, którymi mogą
zaopiekować się w domu rodzice i które nie potrzebują żadnej szczególnej pomocy w nauce,
powinny rzeczywiście zostać w domu.
Natomiast dla wszystkich dzieci, które potrzebują opieki, placówki szkolne zaoferują naukę
wspieraną w formie małych grup. Także dzieci, które nie mają w domu odpowiedniego
miejsca do uczenia się, mogą przyjść do szkoły i tam w ramach tzw. stacji dydaktycznych
odrobić zadania przesłane im w formie nauczania domowego (Home-Schooling).
Dla mnie jako ministra edukacji jest szczególne ważne, aby zwłaszcza ci uczniowie, którzy
mają trudności z poszczególnymi przedmiotami lub wymagają specjalnego wsparcia,
otrzymali dobrą opiekę. Nauczyciele będą aktywnie zachęcać dzieci i młodzież z tej grupy do
przychodzenia do szkoły, aby ci uczniowie uniknęli zaległości w przerabianym materiale
nauczania i aby nie pozostali w tyle w porównaniu z resztą klasy.
Od poniedziałku, 7 grudnia, szkoły powrócą do normalnego trybu nauczania.
Również Wy możecie przyczynić się do tego, aby ten lockdown przyniósł oczekiwane skutki:
Zredukujcie także w tym czasie prywatne spotkania i w miarę możliwości pozostawcie swoje
dzieci także w czasie wolnym od nauki w domu, nawet jeśli jest to trudne dla wszystkich i
stanowi obciążenie zwłaszcza dla nastolatków.
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W załączniku do mojego listu znajdziecie wskazówki i porady, które mają być pomocne w
poradzeniu sobie z tymi trzema tygodniami nauki w domu. Chciałbym zwrócić uwagę przede
wszystkim na jedną wskazówkę, która jest dla mnie szczególnie ważna: jeśli dzieci lub Wy
sami zaczniecie się dusić w czterech ścianach, wtedy najlepiej jest posłać dziecko z
powrotem do szkoły na jeden lub dwa dni. Często to już wystarczy, żeby rozładować napięcie
i znacznie zredukować obciążenie.
Wszystkie dalsze informacje o nauczaniu domowym oraz o procedurze zgłoszenia dzieci do
zajęć typu nauka wspierana względnie stacje dydaktyczne na miejscu w danej szkole
otrzymacie bezpośrednio od dyrekcji i nauczycieli placówki szkolnej, do której chodzą Wasze
dzieci.
Życzę Wam i Waszej rodzinie wszystkiego dobrego w tym trudnym czasie.

Heinz Faßmann
Minister edukacji, nauki i badań naukowych
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Informacje dla rodziców i opiekunów
Zdalna komunikacja i nauka zdalna
Zadbajcie o to, aby jeszcze raz ustalić ze szkołą, w jakiej formie będzie odbywać się
komunikacja i jak będą przesyłane materiały do nauki
•

Wszyscy uczniowie szkół należących do placówek typu Bundeschule mają do dyspozycji
portal Portal Digitale Schule (www.pods.gv.at).

•

Jeżeli chcecie się poinformować, jak funkcjonują platformy edukacyjne, na portalu
Distance Learning (https://serviceportal.eeducation.at/) znajdziecie także krótkie
instrukcje wideo (QuickGuide) z objaśnieniami, jak korzystać z popularnych platform
edukacyjnych.

Wirtualne konsultacje
•

Jeżeli istnieje taka możliwość, skorzystajcie z możliwości wirtualnych konsultacji za
pomocą wideokonferencji.

Elektroniczne podręczniki
•

Do nauki w domu możny wykorzystać elektroniczne podręczniki oferowane na stronie:
www.digi4school.at. Szkoła zamówi kody dostępu do tej platformy.

Materiały do nauki na stronach Eduthek i Edutube
•

Ponadto uczniowie mogą skorzystać z około 6.000 materiałów do ćwiczeń znajdujących
się na stronie www.eduthek.at oraz około 800 filmów wideo do nauki na stronie
www.edutube.at.

Porady pomocne przy organizowaniu nauki zdalnej w domu
•

Wstajemy jak w każdy dzień, kiedy jechaliśmy do pracy, a dzieci szły do szkoły, i jak
zawsze budzimy dzieci. Zachowujemy normalny rytm dnia (prysznic, ubieramy się, jemy
śniadanie itp.).

•

Próbujemy zorganizować dla dzieci oddzielne, spokojne miejsce do nauki, które będzie
przeznaczone dla nich przez cały okres tego trybu nauczania. W miarę możliwości
powinno się oddzielić przestrzeń przeznaczoną do nauki od miejsca zabaw.

•

Usiłujemy ustalić razem z dziećmi codzienny przebieg dnia. Stworzenie takiej struktury
jest szczególnie ważne dla nauki w domu. Należy też zaplanować przerwy w nauce.
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Pomoc w sytuacjach problemowych
•

Zadbajcie o to, aby nauczyciele mogli na pewno skontaktować się z dzieckiem, ale także z
Wami, a także z własnej inicjatywy skontaktujcie się z danym nauczycielem, jeżeli
dziecko ma poczucie, że jest przeciążone i nie rozumie treści lekcji czy materiałów do
nauki.

•

Jeżeli macie wrażenie, że potrzebna jest Wam lub dziecku pomoc, aby uporać się z tą
trudną sytuacją, skontaktujcie się z właściwą szkolną poradnią psychologiczną (dane do
kontaktu: www.schulpsychologie.at/kontakt) lub w nagłych sytuacjach – skorzystajcie
także z porad telefonicznych linii „Rat auf Draht”, gdzie pod numerem telefonu 147
porady udzielane przez całą dobę w całej Austrii.

•

Istnieje możliwość skorzystania z osobistej pomocy w nauce w formie „korepetycji
online”: https://weiterlernen.at/digitale-buddies.

Kontakt
W razie pytań dotyczących pracy placówek szkolnych i koronawirusa informacji na terenie
całej Austrii udzielają pracownicy infolinii ministerstwa edukacji pod numerem telefonu
0800 21 65 95 (pon-pt od 8.00 do 16.00 godz.) oraz obsługi spraw obywatelskich
ministerstwa edukacji, nauki i badań naukowych pod numerem telefonu 0800 20 56 76 (ponpt od 8.00 do 16.00 godz.).
W poszczególnych krajach związkowych otrzymacie odpowiednie informacje i porady pod
numerami infolinii regionalnych kuratoriów oświaty. Wykaz tych infolinii znajduje się na
stronie: www.bmbwf.gv.at/hotlines.

