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Lyckad undervisning på distans
-tack vare internet och föräldrautbildning
SKOLGÅRDEN ÄR TYST OCH ÖDE. Några
ensamma gungor vajar i vinden. Så ser det ut vid
många skolor runt om i världen, inklusive
Palestina. SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko
är stängda liksom alla andra skolor i landet. Allt
är stängt förutom några få matbutiker, bagerier,
grönsaksmarknader och apotek. De två SIRAskolorna har ändå lyckats bedriva undervisning
tack vare modern teknik via internet och telefon.
Men den allra största framgångsfaktorn är
föräldrarna. Vilken resurs!
De senaste åren har en intensiv utbildningsinsats
genomförts för föräldrarna. De har fått lära sig
hur man stöttar, samarbetar och ökar förståelsen
för sitt barn. Den kristna, engelska
hjälporganisationen, Embrace the Middle East, har
bidragit ekonomiskt till dessa utbildningsdagar.
Kompetent personal med specialpedagogiska
kunskaper har gett föreläsningar och arrangerat
grupparbeten. Föräldrarna har tagit vara på sina
nyvunna kunskaper och känner stort ansvar och

stolthet när de kan hjälpa sina barn att fortsätta
skolgången i hemmet.
Rawan Khoury, som är lärare i Betlehem,
berättar hur de försöker hålla igång
skolarbetet. ”Vi har förberett olika uppgifter via
internet som videolektioner, lärplattformar,
gruppkonversationer och direkta kontakter med
dem som behöver extra stöd. Gruppsamtal kan
hjälpa eleverna att ha kontakt med sina vänner
och lärare. Lärarna delar upp arbetsuppgifterna i
mindre områden så att eleverna kan klara dessa
med hjälp från någon i familjen för att sedan
kunna diskutera sina svar i gruppkonversationen.
Det blir också en hel del telefonsamtal inte minst
för att stärka samarbetet mellan förälder och
lärare.” Rawan berättar vidare att det är stora
utmaningar för eleverna att studera hemma. De
blir ofta störda av ljud från det som händer runt
omkring dem och det blir då svårt för dem att
koncentrera sig. Dessutom distraherar telefoner
och sociala medier. (fortsättning på nästa sida)

BILDEN TILL
HÖGER: Eleven
Jounal med sitt
anteckningsblock
Salwa Shareef,
som är rektor på
SIRA-skolan i
Jeriko, samlade
genast personalen
när det blev tal
om stängning av
skolorna. Lärarna
gjorde
individuella
mappar för varje
elev med lämpliga
arbetsuppgifter. Eftersom en del föräldrar i Jeriko
inte kan läsa och skriva blev det annorlunda
utmaningar för lärarna. Salwa tänkte att de ville
göra det enkelt för föräldrarna att hjälpa sina
barn.

går till. Vi har nu hela tiden kontakt med den
pedagogiska ledningen och lärarna via sociala
nätverk och telefonsamtal. Hemma har vi många
metoder och undervisningsverktyg som vi har
tillverkat av det som finns omkring oss. Detta har
vi lärt oss från SIRA och det gör inlärningen
enkel och rolig. Vi föräldrar är enkla människor
och har kanske en begränsad utbildning men
SIRA ger kärlek och säkerhet för oss och våra
barn speciellt i nödsituationer som denna. Vi
föräldrar fick ta på oss rollen som lärare och vi
lyckades. Yousef började studera hemma med
glädje. Vi började skicka hemuppgifterna till
lärarna genom att fotografera våra barn när de
studerade. Lärarna är så stolta över oss och
eleverna.”

Abdel-wahab skriver hemma i Betlehem
Yousef Hejazy tränar med sin pappa Alaa´
En förälder i Jeriko, Alaa´Hejazy, beskriver
situationen såhär: ”När coronapandemin slog till
och förändrade våra liv blev vi oroliga för våra
barns framtid. Men SIRA-skolan startade genast
planeringen för att kunna ge eleverna
hemundervisning. Det var inte lätt i början för
min son, Yousef. Han accepterade inte att han
inte fick gå till skolan och sin lärare. Men vi
föräldrar är väl tränade i att hantera våra barn
eftersom vi kontinuerligt har fått
föräldrautbildning genom SIRA. Vi har fått lära
oss hur undervisnings- och inlärningsprocessen

Malak Hasan, som går i klass 2 i Jeriko, ville först
inte alls göra några hemuppgifter. Hon var van
vid sin lärare, sin skola och sina vänner. Men
hennes mamma, Tojan Hasan fick hjälp och stöd
från den pedagogiska ledningen på SIRA-skolan.
Tack vare detaljerade planer, förklaringar,
arbetsblad och uppföljning kunde Malak fortsätta
sin skolgång i hemmet. Mamma Tojan är
innerligt glad för stödet från SIRA vars personal
har fortsatt undervisningen av hennes dotter om
än med nya verktyg.

Ingegerd Frick

Bromma på studieresa till SIRA-skolan
I början av februari var vi 17 elever på diakonal
utbildning, lärare, rektor och resepedagog från
Bromma folkhögskola på en resa i
Israel/Palestina. Under början av veckan åkte vi
runt och besökte bl.a. Nasaret, Kapernaum,
Jeriko och Jordandalen.

På onsdagen kom vi till Betlehem och
lägenheterna på SIRA-skolan som skulle vara
vårt hem för resten av veckan. Vi blev väl
mottagna och kände oss välkomna. Sängarna var
bäddade med härliga IKEA-lakan. På torsdagen
berättade SIRA-skolans rektor och en lärare om
skolans verksamhet och tankarna bakom
pedagogiken. Vi förstod att det är viktigt att man
hjälper barnen i tidig ålder för att möjliggöra en
återgång till den reguljära skolan. Jag blev tagen
av många saker, bl.a. av olivplockningen i oktober
och engagemanget från både elever och
volontärer. Många med mig reagerade väldigt
positivt på samarbetet mellan lärare och föräldrar.
Rektorn använde uttrycket “med en hand går det
inte att klappa, man måste ha två för att kunna
klappa” för att förklara varför det är viktigt att
föräldrarna och skolan jobbar tillsammans för
barnens utveckling.

Vi såg en video där eleverna jobbade med musikoch lekterapi samt taktil massage och vi träffade
och lekte med barnen. Många frågor fick vi: Vad
vi hette? Var vi kom ifrån? Jag tror att
nyfikenheten var lika stor från bådas håll! Vi
mötte ett gäng glada killar och tjejer som fått
möjligheten till en bra start i livet.

Vi lämnade skolan med stor tacksamhet över
lärarna och allt de gör för barnen, med SIRA i
våra hjärtan och med en övertygelse om att SIRA
är något som vi vill engagera oss i och för!

Elin Sönnerfors (diakonstuderande)

Utmaning: ”Häng i” med givandet!
Vi upplever nu en situation som vi aldrig varit
med om tidigare. En hel värld skall hantera ett
virus som innebär att livet i alla fall ska gå vidare,
på något sätt.

SIRA-skolorna hanterar coronasituationen bra, så
långt vi förstår. Distansundervisningen fungerar
så bra man kan förvänta sig trots ibland bristande
tillgång till datorer och internet i hemmen.
Föräldrarna är viktiga personer i arbete för
barnens fortsatta, annorlunda skolgång.
Vi vet att våra kostnader är de samma. Det ställer
solidariska krav på oss trots vår egen ekonomiska
situation. Även hos oss slår arbetslösheten till
men inte som i det palestinska samhället där
arbetslösheten redan innan coronakrisen låg på
30% och nu ökar. Det betyder att vi kan få
problem med att få in skolavgifter till våra skolor.
Det är inte lätt att prioritera skolavgifter om man
saknar pengar till mat för dagen, eller för att
betala räkningen för el, eller……

Fakta om SIRA

SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i
Palestina. Skolorna ger specialundervisning för
elever med läs- och skrivsvårigheter i åldrarna

Därför vädjar vi om stöd. Vi vill gärna ha kvar
alla våra medarbetare vid våra två skolor. Det är
fascinerande att se troheten hos er månadsgivare.
Glöm inte att använda SIRA när du vill skicka en
minnesgåva eller tänker gratulera någon-trots att
det inte blir något kalas den här gången.
Samspelet mellan givare och vårt arbete är
nödvändigt för att vi ska kunna förverkliga alla
våra ambitioner.
Så jag säger som
Folkhälsomyndigheten
och vår
ekonomiansvarige
Sofia Angel: ”häng i”
med ert givande!
Barnen i Palestina
behöver fortfarande få
gå i skolan!
Anders Andersson, ordförande

sex-tolv år. Verksamheten finansieras med
skolavgifter och frivilliga medel från enskilda,
bidragsorganisationer, kyrkor och andra
frivilligorganisationer i Sverige och Palestina.
Verksamheten vilar på kristen värdegrund.

REDAKTION Ingegerd Frick, Anders Frick och Tobias Ejeby
ANSVARIG UTGIVARE Anders Andersson, skolchef@gmail.com

KONTAKT REDAKTION Ingegerd Frick, 0520–42 50 79, ingegerd@frick.nu
KONTAKT GÅVOR, TESTAMENTEN Hanz Linderyd, 070-216 40 87 hanzlinderyd@telia.com
ADRESS Stiftelsen Internationellt Hjälparbete Våra Bröder, Box 6588, 113 83 Stockholm

PLUSGIRO 90 00 77–9 BANKGIRO 900–0779 WEBB www.sira.se SWISH 123 222 0481

