
 

                                                                                                         

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 

 



 

                                                                                                         

Polnisch 
Nauka w czasie pandemii koronawirusa – Informacje dla rodziców 
 

Szanowni rodzice, 
 

korona zmieniła sposób nauczania w 2020 roku: Wiosną szkoły musiały być zamknięte. 
Możliwe jest, że to będzie znów konieczne. Ciągle niektórzy uczniowie i niektóre uczennice 
muszą poddać się kwarantannie.  
 

Jeśli uczennice i uczniowie nie mogą uczęszczać do szkoły, muszą się uczyć w domu. W ten 
sposób nauka jest kontynuowana i Wasze dziecko nie straci kontaktu z nauczycielami i 
rówieśnikami. Wasze dziecko otrzyma zadania ze szkoły i musi te zadania odrobić w domu. 
Zadania są wtedy oceniane przez nauczycielkę lub nauczyciela. 
 

Dla was jako rodzice te czasy są pewnie męczące. Nie wywierajcie na sobie za dużo presji: 
Czasami nauka w domu nie udaje się za dobrze. Nie jesteście nauczycielami. Jednak zawsze 
możecie pomóc Waszemu dziecku. Znajdziecie tutaj spis wskazówek, które mogą Wam się 
przydać: 
 

Wskazówki do nauki w domu 
 

 Znacie stronę internetową szkoły? Tam właśnie znajdziecie informacje, co do sytuacji 
związanej z koronawirusem i na co powinniście zwrócić uwagę jako rodzice. 

 

 Często dla każdej klasy istnieją spisy adres mailowych i numerów telefonu rodziców. 
Sprawdźcie, czy Wasze dane się zgadzają z spisem. Tak będzie łatwiej się z Wami 
skontaktować, jeśli będą jakieś nowe informacje.  

 

 Jesteście niepewni w posługiwaniu się szkolnym komputerowym programem do 
nauki/portalem do nauki? Poproście w szkole o pomoc. 

 

 Macie w domu komputer lub smartfon oraz dostęp do internetu? Jeśli Wasze dziecko nie 
może się uczyć przy komputerze w domu:  

o Poinformujcie szkołę 
o Zapytajcie, gdzie Wasze dziecko może odebrać i oddać zadania. 

  

 Czy Wasze dziecko ma w domu stałe miejsce do nauki? Jeśli nie, spróbujcie porozmawiać 
ze szkołą. Może tam znajdzie się miejsce do nauki. 

 

 Dzieci łatwiej się uczą, jeśli są ustalone stałe godziny. Omówcie razem z waszym 
dzieckiem: Kiedy ma się uczyć? Kiedy ma przerwy? Kiedy ma czas wolny? 

 

Życzymy Wam i Waszym dzieciom wszystkiego dobrego i sukcesu!  
 
 
 
 
 

Kierowniczka komunalnego centrum integracji 

 
 
 
 
 
Schulrat – Urząd szkoły dla miasta Bielefeld 

 


