Viena, 27 aprilie 2020

Stimați părinți, stimați tutori legali,
Ultimele săptămâni au fost tocmai pentru dvs. o perioadă de sarcini deosebite. Mulți dintre dvs. au
fost nevoiți să își organizeze activitatea profesională de acasă. În același timp, funcționarea școlilor a
fost redusă și transformată în învățământ la distanță. Guvernul federal și eu în calitate de șef de
minister nu am adoptat cu ușurință această decizie. Ea a fost însă inevitabilă pentru protejarea
populației și a tuturor celor care învață și predau în școlile noastre.
Am dezvoltat în scurt timp modele de învățământ la distanță, ne-am străduit să îmbunătățim dotarea
digitală a elevelor noastre și a elevilor noștri și să punem la dispoziție conținuturi digitale pentru
predare și învățare. Am constituit un fond de urgență pentru excursiile și manifestațiile școlare care nu
au avut loc pentru a-i sprijini pe părinți și tutori legali în cazul cheltuielilor de stornare nereturnate. Am
elaborat și un model de desfășurare a examenului de bacalaureat și a examenelor de absolvire pentru
perioada coronavirusului.
Școala este însă mult mai mult decât numai un loc al învățării. La fel de importante sunt contactele
sociale și prieteniile care există în clase, întâlnirile cu copii și tineri și cu persoana de referință care este
cadrul didactic. Toate acestea fac ca deschiderea școlilor să fie foarte importantă pentru societatea
noastră.
De la începutul lunii aprilie, observăm o stabilizare a numărului de infecții. În multe domenii din viața
publică și economică se încearcă să se realizeze o nouă normalitate și să se reia activitatea. În urma
unei analize profunde și a consultării cu cancelarul federal și cu ministrul sănătății, a sosit momentul de
a face următorul pas în cadrul sistemului școlar.
În acest scop, am elaborat o strategie clară, bazată pe următoarele coordonate:
•

Școlile nu vor fi deschise pentru toți în același timp.
−

−

−

Vom deschide școlile mai întâi pentru elevii mai mari care au nevoie de o absolvire a studiilor
școlare. Începând cu data de 4.5., se vor reîntoarce elevele și elevii din clasele finale de liceu
care urmează să susțină examenul de bacalaureat precum și toate elevele/toți elevii claselor
finale din învățământul profesional.
A doua etapă este planificată pentru data de 18.5. Aceasta cuprinde toate elevele/toți elevii
cu vârste de la 6 până la 14 ani, prim urmare școlile primare, gimnaziile în treapta inferioară,
școlile secundare noi și școlile speciale.
Dacă totul va merge bine și nu va crește numărul infecțiilor, va avea loc a treia etapă a
deschiderii școlilor în data de 3.6. Vor urma în acest caz școlile politehnice, gimnaziile în
treapta superioară, precum și școlile profesionale medii și liceele profesionale.

Etapele a doua și a treia vor începe fiecare într-o zi de vineri – cu o ședință a cadrelor didactice –
pentru buna pregătire a începerii școlii pentru eleve și elevi în săptămâna următoare.
•

Activitatea școlară va fi organizată în jurul următoarelor cinci principii:
1. Diminuarea efectivelor prin activitatea în schimburi
2. Materia predării: facem mai mult cu mai puțin
3. Evaluarea echilibrată a performanțelor
4. Respectarea normelor sanitare
5. Excepții pentru categoriile speciale de persoane

Am solicitat directoarelor și directorilor de școli să efectueze împărțirea pe schimburi
−
−

pentru elevele și elevii școlilor primare, a școlilor secundare noi și a gimnaziilor în treapta
inferioară până la data de 4 mai și
pentru elevele și elevii celorlalte școli până la data de 15 mai.

Astfel, aveți timp să vă organizați programul de muncă zilnic și să vă pregătiți în familie pentru noua
situație. Toate informațiile mai detaliate le veți primi direct de la școala copilului dvs.
În cadrul activării pe etape a activității școlare, ne vom îngriji să fie respectate norme sanitare severe
pentru toate elevele și toți elevii care vor veni în școli. Dacă însă vă faceți griji pentru sănătatea
copilului dvs. și nu doriți ca acesta să revină la școală, acest caz constituie o absență motivată. Vă
rugăm să comunicați acest lucru direcțiunii școlii sau dirigintelui, copilul dvs. va putea prelucra materia
școlară respectivă de acasă.
Știm că această cale este o pantă alunecoasă. Această cale este rezultatul unei puneri în balanță a
protecției sănătății și a obligației de a asigura pe termen mediu și lung șansele de formare și
profesionale a copiilor și tinerilor noștri. Vă rugăm să ne sprijiniți și dvs. ca să reușim pe această cale.
Vă urez toate cele bune dvs. și familiei dvs. Împreună vom reuși să oferim copiilor și tinerilor noștri, în
ciuda crizei datorate coronavirusului, o bună pregătire pentru viitor.

Cu stimă,
al dvs.

Heinz Faßmann
Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann
Ministru federal al educației,
științei și cercetării

