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17 април 20 г  

  

Kоронавирус 
Мерки 
 

Уважаеми родител(и), 

Мерките за сигурност срещу коронавирусът са удължени до включително 3 май 

2020 г. Това означава, че училищата няма да отворят в понеделник 20 април. 

Преподаването на учебния материал ще се извършва от разстояние. 

Ще се преподава нов учебен материал под формата на „предварително обучение“ 

или така наречен  „preteaching“. Това е метод на обучение, при който учениците се 

подготвят предварително за даден предмет, който впоследствие се преподава в 

класа. По какъв начин всичко това ще бъде органивирано можете да научите чрез 

вашия учител или училището.  

За допълнителното намаляване на заразата, трябва децата да стоят максимално 

вкъщи. Децата, които наистина нямат възможност да вършат училищната си работа 

у дома, могат да се упражняват в училище. Това включва семейства, които нямат 

компютър или интернет у дома, нямат място или подходяща среда за обучение. 

Училището осигурява на тези деца от 3 до 4 часа на ден „предварително обучение“ 

или така наречен „preteaching“, като се спазват необходимите хигиенни мерки. 

Училището също предоставя и занималня за конкретна група деца. Тя се отнася за: 

• Деца на родители, работещи в жизнено важен сектор 
• Социално или медицински уязвими деца 
• Деца с трудна ситуация в дома 

За тези деца също се организира „предварително обучение“ или така наречен 

„preteaching“. 

Повече информация за „предварително обучение“ или така наречен 

„preteaching“? 

Искате ли „предварително обучение“ или така наречен „preteaching“ в училище 

или искате повече информация по тази тема, моля се свържете с de Panda school,  

е-майл адрес: depanda.dir@onderwijs.gent.be, телефон: 09 221 61 03 

Ние сме в нова ситуация, с която всички трябва да свикнем. Няма да е лесно и 

всички сме в търсене как да преодолеем тази ситуация. 

Нека заедно направим най-доброто, което можем! 

С уважение, 

Инге Делаерт 

Директор на градските училища Гент 

http://www.stad.gent/

