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Възобновяване на училищните дейности
Министерството за училищата и образованието съобщава:
Министерството за училищата и образованието реши днес да
отвори училищата за деца със специални потребности с акцент
върху интелектуалното развитие (GE) и физическото и
двигателното развитие (KME). Възобновяването на уроците в тези
училища за деца със специални потребности ще се извърши от 25
май 2020 г. Това действие беше предварително съгласувано с
всички участници и в крайна сметка и с училищните власти.
Ето какво каза по темата министърът на училищата и
образованието Ивон Гебауер: „Целта на правителството на
федералната провинция е да даде възможност на всички ученици
отново да посещават училище до летните ваканции. Това се отнася
и за учениците с потребност от специална педагогическа подкрепа
от всякакъв вид, за които това е възможно поради здравословни
причини, тъй като те са особено силно засегнати от затварянето на
училищата. Добре е следващата седмица децата от училищата за
деца със специални потребности от психическо развитие, както и от
физическо и двигателно развитие да започнат училище.“
Досегашното възобновяване на присъствените часове се
провеждаше от 23 април също и в много училища за деца със
специални потребности, преди всичко за ученици, които се стремят
към завършване на училището съгласно целите в учебния план.
Правителството на федералната провинция искаше да постигне
започване на уроците едновременно с общообразователните
училища.
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Така още при първите стъпки за възобновяване на уроците голяма
част от училищата за деца със специални потребности бяха
включени в общия учебен процес. Имаше различни причини за
това, възобновяване на уроците в тези училищата за деца със
специални потребности да не стане директно. Спазването на
правилата за хигиена и дистанция, осигуряването на специални
защитни материали и организирането на ученическия транспорт,
особено в училищата за деца с акцент върху интелектуалното (GE),
физическото и двигателното развитие (KME), представляват
особени предизвикателства за различните участници на място.
Поради това бяха необходими допълнителни разяснения, за да се
защитят възможно най-добре учителите и учениците.
За да се даде възможност на всички ученици да имат равен достъп
до училище в това извънредно време, е необходимо да се
съгласува специфична за училището концепция, в триъгълника на
отговорността, състоящ се от училищните ръководства на
училищата за деца с акцент върху интелектуалното (GE),
физическото и двигателното развитие (KME), училищния надзорен
орган и училищните власти. Концепцията на училището гарантира,
че всички ученици, които могат да посещават училище въз основа
на здравословното си състояние, могат да се върнат в училище.
Целта е да се постигне съгласие с родителите и да се разработи
прозрачен и задължителен план, от който може да се види, в кои
дни отделните ученици или различните учебни групи имат
присъствени часове до лятната ваканция. По правило тези дни
трябва да се провеждат в типичния целодневен режим на работа,
характерен за тези училища. В зависимост от пространствения и
кадровия капацитет, изискванията за дистанция, хигиенните
разпоредби и мерките за защита от инфекция, които трябва да се
спазват в училищата, обикновено водят до формиране на по-малки
учебни групи, както и в другите училища.
„Отварянето на училища, дори на последните училища за деца със
специални потребности, които все още бяха затворени, беше важна
грижа за правителството на федералната република. На всички
участници беше ясно, че трябва да се вземат специални мерки,
особено в училищата за деца със специални потребности с акцент
върху интелектуалното развитие, както и физическото и
двигателното развитие, и те трябва да бъдат обсъдени подробно с
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всички участващи. Въведените понастоящем правила предлагат
много добра основа, за да може в училищата за деца със
специални потребности да бъде отново преподавано на учениците
и те да получат подкрепа. Аз лично също се радвам изключително
много за това“, заяви министър Гебауер.
Съобщението по електронна поща до училищата за отваряне на
училищата за деца с акцент върху интелектуалното развитие,
физическото и двигателното развитие може да намерите тук:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltu
ng/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с пресслужбата на
министерството за училищата и образованието на телефон 0211 58673505.
Това прессъобщение е достъпно и в интернет на
правителството на федералната провинция www.land.nrw
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