Dunaj, 14. 11. 2020

Informacije za starše, vzgojne upravičenke in upravičence
Digitalna komunikacija in Digitalno učenje
Razjasnite še enkrat z vašo šolo, katere komunikacijske poti se uporabljajo in kako se
posreduje gradivo za učenje
V zveznih šolah je vsem učenkam in učencem na voljo portal Digitalne šole (www.pods.gv.at).
V servisnem portalu Distance Learning (https://serviceportal.eeducation.at/) so na razpolago
kratki video filmi o rabi najbolj razširjenih učnih spletišč, če se želite pozanimati o tem, kako se
uporabljajo spletne učilnice.
Virtualna govorilna ura
Če so dani pogoji, koristite možnosti virtualnih govorilnih ur prek video konferenc.
Elektronski učbeniki
Za učenje doma lahko uporabljate elektronske učbenike po www.digi4school.at. Vaša šola
lahko naroči naknadna gesla za uporabo.
Gradivo s spletišč Eduthek in Edutube
Kot dopolnilo je na voljo okoli 6.000 gradiv za vaje na strani www.eduthek.at in okoli 800 učnih
video posnetkov na strani www.edutube.at.

Nasveti za obikovanje vsakdanjika med učenjem na daljavo
Vstanite kot po navadi na delovni in šolski dan in zbudite tudi svoje otroke kot običajno.
Opravite vsakdanje rutinske dejavnosti (tuširanje, oblačenje, zajtrk itd.).
Poskusite za svoje otroke urediti poseben, miren delovni prostor, ki jim je ves čas na voljo. Po
možnosti naj bi ločili prostore za učenje in za igranje.
Poskusite urediti vsakdanji potek za doma, ki ga določite skupaj s svojimi otroki. Struktura je za
učenje doma posebno pomembna. Načrtujte tudi odmore med učenjem.

Pomoč ob morebitnih težavah
Poskrbite za to, da morejo učiteljice in učitelji zanesljivo stopiti v stik z vašim otrokom in tudi
vami, in povežite se sami z učiteljico ali učiteljem, če se počuti vaš otrok preobremenjenega ali
se ne spozna več pri učnih vsebinah.
Če imate občutek, da potrebujete sami ali vaš otrok podporo pri ravnanju s tem zahtevnim
položajem, se obrnite na pristojno svetovalno službo šolske psihologije (kontaktni podatki na
strani www.schulpsychologie.at/kontakt) ali – v akutnih situacijah – tudi na telefonsko
kontaktno linijo svetovanja Rat auf Draht, ki jo je mogoče poklicati pod telefonsko številko 147
vsak čas iz vse Avstrije.
Možnosti za osebno podporo pri učenju z „digitalnimi prijatelji“ za vašega otroka najdete tu:
https://weiterlernen.at/digitale-buddies

Kontaktne osebe
Pri vprašanjih o poteku šolanja in koroni je po vsej Avstriji na voljo hitra kontaktna koronalinija
izobraževalnega ministrstva pod številko 0800 21 65 95 (po–pe od 8.00 do 16.00) in servis za
državljane in državljanke ministrstva za izobraževanje, znanost in raziskovanje pod številko
0800 20 56 76 (po–pe od 9.00 do 16.00).
V posameznih zveznih deželah vam lahko svetujejo prek kontaktne linije izobraževalnih direkcij.
Najdete jih na strani www.bmbwf.gv.at/hotlines.

