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Zamknięcie szkół i edukacja domowa 
 
 
 
Szanowni Rodzice! 
 
Za nami pierwsze tygodnie okresu zamknięcia szkół. Ta wyjątkowa sytuacja 
stwarza ogromne wyzwania dla wszystkich, szczególnie również dla 
Państwa rodzin. Dla swoich dzieci są Państwo najważniejszymi osobami w 
kwestii wszelkich trosk i zmartwień, wspierają je Państwo w edukacji 
domowej, sprawując przy tym codzienną opiekę, realizując obowiązki 
zawodowe i prywatne w nowych warunkach. 
 
Niestety również po przerwie wielkanocnej nie uda się wznowić działania 
szkół w standardowym trybie. Należy nadal ograniczać rozprzestrzenianie 
się koronawirusa, a w warunkach szkolnych konieczne jest zabezpieczenie 
niezbędnych środków higieny. 
 
Jak najbardziej rozumiem Państwa trudną sytuację i serdecznie dziękuję za 
gotowość pomocy, zaangażowanie oraz wytrwałość w towarzyszeniu 
Państwa dziecku w tej wymagającej sytuacji szkolnej. Mam świadomość, że 
jako rodzice nie są Państwo w stanie zastąpić nauczania szkolnego ani 
przyjąć na siebie roli nauczyciela. Ważne jest, aby nadal w domu 
przekazywali Państwo dziecku poczucie bezpieczeństwa i opieki oraz 
wspierali je i motywowali w realizowaniu szkolnych zadań.  
 
Szkoły dokładają wszelkich starań, aby w tych trudnych warunkach zapewnić 
Państwa dzieciom odpowiednią ofertę edukacyjną oraz aby ta kryzysowa 
sytuacja nie miała długofalowych negatywnych skutków dla żadnego ucznia i 
żadnej uczennicy. Stałe osoby do kontaktu w szkole Państwa dziecka 
pozostają do dyspozycji, służąc wsparciem dla Państwa i Państwa dzieci w 
razie pytań dotyczących zadań edukacyjnych lub w innych sprawach. 
Informacje na temat organizacji takiej możliwości kontaktu uzyskają Państwo 
bezpośrednio w placówce. 
 
W załączniku zebraliśmy dla Państwa garść wskazówek dotyczących nauki 
w domu, z których większość już z pewnością Państwo stosują. Oprócz tego 

 
Do wszystkich rodziców i opiekunów, których 
dzieci uczęszczają do szkoły w Turyngii 
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na stronie internetowej Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
(TMBJS) udostępniamy dodatkowe wskazówki i propozycje dotyczące 
organizacji edukacji w domu.  
 
W razie pytań związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 i COVID-19 w 
odniesieniu do zamknięcia szkół zachęcamy również do skorzystania z 
informacji dostępnych w dziale „FAQ – odpowiedzi na często zadawane 
pytania“ na stale aktualizowanej stronie internetowej TMBJS: 
https://bildung.thueringen.de/corona. Zamknięcie szkół i edukacja 
domowa  
 
Życzę wszystkiego dobrego i dużo zdrowia dla Państwa i Państwa dziecka.  
 
 
Z pozdrowieniami 
 
 
 
 
Dr. Julia Heesen 
 
Załącznik 

− Wskazówki dotyczące nauki w domu 

https://bildung.thueringen.de/corona


 

Załącznik 

 

Wskazówki dotyczące nauki w domu 
Centralna odpowiedzialność za edukację spoczywa zasadniczo na nauczycielkach i 
nauczycielach. Ta kwestia pozostaje niezmieniona również w aktualnej sytuacji kryzysowej. 
Szkoły zapewniają udostępnienie wystarczających i odpowiednich materiałów do nauki i pracy 
dla uczniów.  
Realizując poniższe wskazówki, mogą Państwo dodatkowo wesprzeć i ułatwić naukę dzieci w 
domu. Mogą Państwo dodatkowo rozszerzyć te działania w zależności od indywidualnych 
możliwości. 

Planowanie określonych godzin nauki i odpoczynku. 
■ Warto wspólnie z dzieckiem regularnie przeglądać zadania, które dziecko ma wykonać, 

uwzględniając również zadania, które nie pochodzą ze szkoły. 
■ Ułatwią Państwo dziecku ich wykonanie, regularnie i wspólnie ustalając – na przykład 

w formie tygodniowego planu – które z tych zadań należy wykonać w jakich terminach. 
■ Warto przy tym w miarę możliwości podzielić zadania na każdy dzień przejrzystymi 

etapami. Dzięki odhaczaniu załatwionych zadań postępy w pracy są dla dziecka lepiej 
widoczne. 

■ Należy unikać przeciążenia, planując stosunkowo krótkie odcinki czasu na 
skoncentrowaną pracę nad danym zadaniem, np. około 30 minut (u młodszych dzieci – 
15 minut), oraz krótką przerwę przed rozpoczęciem kolejnej fazy pracy.  

■ Po załatwieniu zadań przewidzianych na dany dzień dziecko ma wolne. 
■ Warto umożliwić dziecku zajęcia ruchowe, w miarę możliwości na świeżym powietrzu. 

Pomysły na aktywność ruchową w domu można zaczerpnąć z aplikacji lub filmów 
fitness. 

■ Wspólnie z dzieckiem warto zebrać pomysły na spędzanie wolnego czasu (wspólne 
gry i zabawy, wspólne gotowanie lub pieczenie, majsterkowanie). 

■ Należy ustalić z dzieckiem zasady korzystania z mediów i ograniczyć kontakt z 
elektroniką. 

Organizacja miejsca nauki 
■ Warto spróbować urządzić dziecku stały kącik na czas nauki, w miarę możliwości w 

miejscu chroniącym przed rozpraszaniem uwagi.  
■ O ile jest to możliwe, należy oddzielić miejsce pracy od miejsca zabawy. 
■ W miejscu pracy powinny znajdować się wyłącznie materiały niezbędne do wykonania 

zadań. Obecność materiałów może służyć jako przygotowanie i nastawienie do nauki. 

Okazanie zainteresowania pracą dziecka i wzmacnianie pozytywnych 
zachowań. 

■ Podczas planowania należy pozwolić dziecku współdecydować o sposobie 
organizowania zadań szkolnych i pozaszkolnych. 

■ Warto okazać zainteresowanie treścią zadań i sposobem ich wykonywania, uważnie 
unikając nierealistycznych celów i czasu nauki nieodpowiedniego do wieku. 

■ Należy wzmacniać zachowania edukacyjne dziecka po każdej nauce. Warto chwalić 
dziecko za sukcesy. 

■ Należy rozmawiać z dzieckiem o tym, w jaki sposób może sobie pomóc w razie 
trudności, oraz zachęcać je do kierowania otwartych pytań do nauczyciela. 
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