Om hjemmeskole – polsk

Informacja o nauczaniu domowym
Szkoły w Norwegii zostały zamknięte z powodu epidemii koronawirusa.
Pomimo zamknięcia szkoły kontuynuują nauczanie. Zamknięcie szkół oznacza,
że nauczyciele i kierownictwo muszą wypracować nowe sposoby uczenia.
Uczniowie w Norwegii nie mogą stracić dostępu do nauki tylko dlatego, że nie
mogą spotykać się w budynku szkoły.

Czym jest nauczanie domowe?
Nauczanie domowe to po prostu edukacja w domu. Nauczyciele i szkoła mają
obowiązek przekazać uczniom treści edukacyjne i zadania. Szkoła kontaktuje się
z uczniem i upewnia się, czy uczeń wie co ma zrobić i w jaki sposób.

Jak przebiega nauczanie domowe?
Przebieg nauczania zależy od danej szkoły i konkretnego nauczyciela, a
uczniowie otrzymują różne zadania. Niektórzy nauczyciele kontaktują się z
uczniami bezpośrednio za pomocą różnych portali na komputerze, tablecie czy
przez telefon. Nauczyciel nie będzie raczej w stanie rozmawiać indywidualnie z
każdym uczniem codziennie. Informacje o zadaniach i tematach pracy na dany
dzień uczniowie otrzymują przez e-mail bądź w inny sposób.

Czemu niektórzy mogą chodzić do szkoły, mimo, że jest zamknięta?
Mimo zamknięcia szkoły zapewniają opiekę niektórym najmłodszym uczniom,
których rodzice wykonują społecznie ważne zawody. Rodzice muszą uzgodnić to
indywidualnie ze szkołą.
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Kiedy uczniowie będą mogli wrócić do szkół?
O otwarciu szkół zadecyduje rząd. Na podstawie rządowej decyzji najpierw do
szkół wrócą najmłodsi uczniowie. Wydaną zostane konkretne zarządzenia co do
tego, ilu uczniów może przebywać w klasie, na przerwie i w innych miejscach w
szkole, jak np. na wycieczce. Zarządzenia te będą miały na celu ograniczenie
możliwości zarażenia się przez uczniów i pracowników szkół. Rodzice zostaną
poinformowani o tym, kiedy uczniowie będą mogli wrócić do szkoły.

W jaki sposób uczniowie mogą utrzymywać kontakt ze szkołą i
kolegami/ koleżankami z klasy, jeśli nie spotykają się na codzień?
Narzędzia cyfrowe mogą uczniom ułatwić kontakt ze sobą, umożliwiając
zobaczenie się na ekranie w momencie kiedy fizyczny kontakt jest niemożliwy.
Ważne jest, by uczniowie brali udział w zaplanowanych przez nauczycieli
spotkaniach przez telefon, tablet lub na komputerze, tak aby nauczyciele mogli
jak najlepiej wspierać uczniów.

Więcej informacji w kilku językach na temat stopniowego otwierania
szkół znajduje się na stronie helsenorge.no
https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak
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