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Viena, 14.11.2020

Stimați părinți și tutori legali!
Evoluția infecțiilor cu Covid-19 a dus la necesitatea instituirii în Austria a unui nou lockdown
sever. Pentru ca sistemul de sănătate să poată funcționa în continuare și să fie asigurată
tratarea oamenilor în spitale, trebuie să-și aducă contribuția toate componentele vieții
sociale: trebuie închise magazinele, contactele în spațiul public și în întreprinderi trebuie
evitate prin desfășurarea muncii în mare parte de la distanță.
Școala este de asemenea afectată de aceste măsuri.
Începând de marți, 17 noiembrie 2020, în școlile primare, secundare, treapta secundară a
gimnaziilor și în școlile politehnice are loc numai o activitate restrânsă cu supraveghere
didactică. Toți copiii și tinerii care pot fi supravegheați acasă și care nu au necesități de
instruire speciale, trebuie să și rămână acasă.
Pentru toți copiii pentru care este necesară supraveghere va exista însă o supraveghere
didactică în grupe mici. Și copiii care nu au acasă un spațiu adecvat pentru învățare pot veni
la școală și își pot face în cadrul stațiilor de învățare temele primite prin home schooling.
Pentru mine este deosebit de important să fie asistați acei copii și tineri care au dificultăți la
anumite materii sau care necesită o instruire specială. Aceștia vor fi îndemnați în mod activ
de cadrele didactice să vină la școală pentru a nu avea restanțe la învățare și a nu pierde
legătura cu clasa.
Luni, 7 decembrie, va începe activitatea școlară normală.
Puteți să aduceți o contribuție importantă pentru ca lockdown-ul să aibă efectul dorit: Vă
rugăm să reduceți în acest timp și contactele dvs. private și vă rugăm pe cât posibil să lăsați
copiii acasă și în timpul liber, chiar dacă acest lucru este foarte greu pentru toți și îi afectează
foarte mult mai ales pe tineri.
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În anexă veți găsi recomandări și îndrumări pentru a trece cu bine prin aceste trei săptămâni
de home schooling. Consider însă foarte importantă o mențiune: Dacă dvs. sau copiilor dvs.
vă cade tavanul în cap, atunci e cel mai bine să lăsați copilul să meargă temporar la școală. Și
una sau două zile sunt deja o ușurare considerabilă.
Toate informațiile mai detaliate despre home schooling și formalitățile de înscriere pentru
asistența didactică respectiv stațiile de învățare din incinta școlii le veți primi direct de la
școala dvs..
Vă urez dvs. și familiei dvs. toate cele bune în această perioadă dificilă!
Al dvs.

Heinz Faßmann
Ministru federal al educației, științei și cercetării
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Informații pentru părinți și tutori legali
Comunicarea și învățarea digitală
Clarificați încă odată cu școala dvs. căile de comunicare și modul în care vor fi
transmise materialele didactice
•

În învățământul federal, este la dispoziția tuturor elevelor și elevilor portalul Școala
Digitală (www.pods.gv.at).

•

Pe portalul de servicii electronice online Învățarea digitală
(https://serviceportal.eeducation.at/) sunt și la dispoziția dvs. video-uri de tip quick
guide pentru utilizarea celor mai frecvente platforme educaționale online, în cazul în
care doriți să vă informați despre modul în care sunt utilizate aceste platforme.

Audiențe virtuale
•

Dacă există condițiile adecvate, folosiți-vă de posibilitatea unor audiențe virtuale prin
videoconferință.

Manuale școlare electronice
•

Pentru învățarea de acasă, se pot utiliza manualele școlare electronice care se găsesc pe
site-ul web www.digi4school.at. Școala dvs. poate comanda codurile de utilizare și
ulterior.

Materiale didactice pe platformele Eduthek și Edutube
•

În completare, au fost puse la dispoziție circa 6.000 de materiale didactice cu exerciții pe
platforma www.eduthek.at și circa 800 materiale video didactice pe platforma
www.edutube.at.

Recomandări pentru organizarea programului zilnic în cadrul învățământului
la distanță
•

Sculați-vă la ora obișnuită într-o zi de muncă și de școală și treziți și copiii la ora
obișnuită. Păstrați-vă rutinele cotidiene (duș, îmbrăcare, micul dejun etc.).

•

Încercați să amenajați pentru copiii dvs. un spațiu de lucru separat și liniștit care să le
stea la dispoziția acestora în întreaga perioadă. Dacă este posibil, separați spațiile de
învățare de cele pentru joacă.
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•

Încercați să găsiți acasă o rutină zilnică pe care să o stabiliți împreună cu copiii. Structura
zilei este foarte importantă pentru învățarea acasă. Planificați și pauze în programul de
învățare.

Sprijin în situații problematice
•

Asigurați-vă ca atât copilul dvs. cât și dvs. să puteți fi contactați în mod sigur de către
cadrele didactice și contactați din proprie inițiativă cadrul didactic respectiv dacă copilul
dvs. nu mai face față situației sau nu se descurcă cu anumite conținuturi ale învățării.

•

Dacă aveți sentimentul că dvs. sau copilul dvs. aveți nevoie de sprijin pentru a reuși să
treceți prin această situație provocantă, vă puteți adresa serviciului psihologic școlar
competent (datele de contact sunt pe site-ul www.schulpsychologie.at/kontakt) sau – în
situații acute – și liniei telefonice de urgență „Rat auf Draht“ care poate fi apelată la
numărul de telefon 147 timp de 24 de ore de pe întregul teritoriu al Austriei.

•

Puteți găsi pentru copilul dvs. un sprijin pentru învățare personal sub forma prietenilor
digitali „Digitale Buddies“ pe site-ul web: https://weiterlernen.at/digitale-buddies

Persoane de contact
Dacă aveți întrebări în legătură cu programul școlar și Corona, vă stau la dispoziție pe
întregul teritoriu al Austriei linia de telefon Corona a Ministerului Educației la numărul 0800
21 65 95 (luni-vineri între orele 8.00-16.00) și serviciul pentru cetățeni al BMBWF la numărul
0800 20 56 76 (luni-vineri între orele 9.00-16.00).
În landurile federale individuale, veți primi consiliere la liniile telefonice ale inspectoratelor
școlare. Acestea se găsesc aici: www.bmbwf.gv.at/hotlines.

