Lernen in Zeiten von Corona – Informationen für Eltern
Liebe Eltern,
Corona verändert das Lernen im Jahr 2020: Im Frühjahr mussten die Schulen schließen. Es
kann sein, dass so etwas wieder notwendig wird. Immer wieder müssen auch einzelne
Schülerinnen und Schüler in Quarantäne.
Wenn Schülerinnen und Schüler nicht in die Schule gehen können, müssen sie zuhause
lernen. So geht das Lernen weiter und Ihr Kind verliert nicht den Kontakt zu Lehrerinnen und
Lehrern, Mitschülerinnen und Mitschülern. Ihr Kind bekommt Aufgaben von der Schule und
muss diese Aufgaben zuhause bearbeiten. Die Aufgaben werden dann von der Lehrerin oder
dem Lehrer bewertet.
Für Sie als Eltern sind diese Zeiten bestimmt anstrengend. Setzen Sie sich nicht zu sehr unter
Druck: Manchmal klappt es mit dem Lernen zuhause nicht gut. Sie sind keine Lehrerinnen
und Lehrer. Aber Sie können Ihrem Kind helfen. Dafür geben wir Ihnen einige Tipps:
Tipps für das Lernen zuhause


Kennen Sie die Homepage der Schule? Dort finden Sie wichtige Informationen zur
Corona-Situation und was Sie als Eltern beachten sollten.



Oft gibt es für jede Klasse eine Liste mit den E-Mail-Adressen oder Telefonnummern der
Eltern. Prüfen Sie, ob Ihre Angaben auf der Liste stimmen. So können Sie gut erreicht
werden, wenn es neue Informationen gibt.



Sind Sie unsicher im Umgang mit dem Computer-Lernprogramm/Lernportal der Schule?
Dann bitten Sie in der Schule um Hilfe.



Haben Sie zuhause einen Computer/Smartphone und Internet? Wenn Ihr Kind zuhause
nicht an einem Computer arbeiten kann:
o Informieren Sie die Schule.
o Fragen Sie nach, wo Ihr Kind Aufgaben abholen und wieder abgeben kann.



Hat Ihr Kind zuhause einen festen Platz zum Lernen? Wenn nicht, dann sprechen Sie mit
der Schule. Vielleicht gibt es dort einen Raum zum Arbeiten.



Kinder lernen leichter, wenn es feste Zeiten gibt. Besprechen Sie mit ihrem Kind
gemeinsam: Wann wird gelernt? Wann gibt es Pausen? Wann ist Freizeit?

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und viel Erfolg!

Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums

Schulrat – Schulamt für die Stadt Bielefeld

Griechisch
Η μάθηση την εποχή του κορονοϊού - Πληροφορίες για τους γονείς
Αγαπητοί γονείς,
Ο κορονοϊός άλλαξε τον τρόπο μάθησης τη χρονιά του 2020: Την άνοιξη έπρεπε να κλείσουν τα
σχολεία. Μπορεί κάτι τέτοιο να είναι πάλι απαραίτητο. Όλο και πιο συχνά πρέπει μεμονωμένοι
μαθητές και μαθήτριες να μπαίνουν σε καραντίνα.
Σε περίπτωση που μαθητές και μαθήτριες δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, πρέπει να μαθαίνουν
στο σπίτι. Έτσι η μάθηση συνεχίζεται και το παιδί σας δεν χάνει την επαφή με τις δασκάλες και τους
δασκάλους, τις συμμαθήτριες και τους συμμαθητές του. Το παιδί σας παίρνει εργασίες από το
σχολείο που πρέπει να τις δουλέψει στο σπίτι. Οι εργασίες αυτές έπειτα βαθμολογούνται από τη
δασκάλα ή το δάσκαλό του.
Σίγουρα αυτή η εποχή είναι ιδιαίτερα κουραστική για σας τους γονείς. Μην αγχώνεστε πάρα πολύ:
Κάποιες φορές δεν λειτουργεί η μάθηση στο σπίτι τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Δεν είστε εσείς
δασκάλες και δάσκαλοι. Παρόλα αυτά μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας. Γιαυτό το σκοπό σας
δίνουμε κάποιες συμβουλές:
Συμβουλές για τη μάθηση στο σπίτι
•

Γνωρίζετε την ιστοσελίδα του σχολείου; Εκεί θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την
κατάσταση που επικρατεί λόγω του κορονοϊού και επίσης τι πρέπει εσείς ως γονείς να
προσέχετε.

•

Συχνά υπάρχει για κάθε τάξη μία λίστα με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τους αριθμούς
τηλεφώνων των γονέων. Ελέγξτε αν τα στοιχεία σας είναι σωστά γραμμένα στη λίστα αυτή. Έτσι
μπορείτε να ενημερωθείτε σε περίπτωση που υπάρξουν καινούργιες πληροφορίες.

•

Δεν είστε σίγουροι για το πως θα χρησιμοποιείτε το μαθησιακό πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή/τη μαθησιακή πύλη του σχολείου; Τότε ζητήστε βοήθεια από το σχολείο.

•

Έχετε στο σπίτι έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή/Smartphone και διαδίκτυο; Αν το παιδί σας δεν
μπορεί να εργαστεί στο σπίτι με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή:
▪ Ενημερώστε το σχολείο.
▪ Ρωτήστε από που μπορεί το παιδί σας να πάρει τις εργασίες του και που να τις
παραδώσει.

•

Έχει το παιδί σας στο σπίτι μια συγκεκριμένη θέση που εργάζεται; Αν όχι, τότε μιλήστε με το
σχολείο. Ίσως υπάρχει μία αίθουσα εκεί που να μπορεί το παιδί σας να εργαστεί.

•

Τα παιδιά μαθαίνουν ευκολότερα, αν έχουν γιαυτόν το σκοπό συγκεκριμένες ώρες. Συζητήστε το
με το παιδί σας: Πότε θα εργάζεται; Πότε θα κάνει διάλειμμα; Πότε θα έχει ελεύθερο χρόνο;

Ευχόμαστε σε σας και στα παιδιά σας το καλύτερο και καλή επιτυχία!

Η υπεύθυνη του Κέντρου Δημοτικής Ενσωμάτωσης

Σχολικό Συμβούλιο-Διεύθυνση Σχολικής
Εκ/σης της πόλης του Bielefeld

