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Autotestele Corona la școlile din Turingia începând cu 12. April 2021 

 

 
Dragi părinți și tutori, dragi eleve și elevi, 
 
„Toți copiii merg la școală!“ Pe această afirmație ne-am putut baza în 
Germania și în Turingia de generații și a fost obligatorie. De un an de zile 
însă pandemia – echivalentă cu o catastrofă a naturii, afectând toate 
aspectele vieții – pune sub semnul întrebării acest lucru de la sine înțeles. 
 
 
Provocările legate de criza cauzată de Coronavirus vă sunt cunoscute mult 
prea bine. Vă înțeleg și împărtășesc multe dintre temerile și îngrijorările 
dumneavoastră. Dumneavoastră și copii dv. a trebuit să vă adaptați, în mod 
repetat, la situații complet noi și neobișnuite și asta deseori în cel mai scurt 
timp posibil. Mulți dintre dumneavoastră mi-ați relatat cât de dificil a fost și 
este acest lucru pentru dv. Dar oricât de importante ar fi predictibilitatea și 
capacitatea de planificare, la fel de importante sunt într-o situație de criză și 
reacțiile rapide. Virusul nu ține cont de planificări și de programări pe termen 
lung. Vă sunt extrem de recunoscător pentru răbdarea și flexibilitatea 
dumneavoastră! Căci exact despre asta este vorba într-o pandemie: să 
încercăm împreună, în mod repetat, să păstrăm un echilibru între o educație 
bună și protecția sănătății. 
 
În această scrisoare doresc să vă explic, cum dorim să organizăm, în ciuda 
pandemiei, cursurile cu prezență până la sfârșitul anului școlar. Și vă asigur, 
că în pofida tuturor dificultăților și provocărilor, vom asigura o educație de 
calitate – chiar și atunci când școlile vor trebui să fie închise în anumite 
localități, la un moment dat. 
 
 
Autotestări după vacanța de Paști 
Nu doar pandemia evoluează, ci și posibilitățile cu care să o contracarezi. 
Vom adopta următoarele măsuri: 
 
Începând cu 12 aprilie 2021 vom introduce pe scară largă teste rapide, 
pe care oricine le poate folosi în mod autonom (autoteste).  
 
Prin această măsură dorim să organizăm cursurile cu prezență pentru toate 
elevele și toți elevii în mod sigur. Vom descoperi infecțiile și atunci când ele 
nu au cauzat încă nici o îmbolnăvire. Astfel vom frâna răspândirea infecțiilor. 

Către toți părinții copiilor supuși obligativității 

școlare și a adulților supuși obligativității 

școlare din Turingia 
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Fiecare persoană care învață sau lucrează la școală va primi după vacanța 
de Paști oferta de a se autotesta de două ori pe săptămână. 
 
Toate celelalte elemente constitutive, precum regulile AHA+L nu vor fi prin 
acesta eliminate; ele rămân la fel de importante ca și până acum! 
 
Noile autoteste se adaugă strategiei guvernului landului de contracarare a 
pandemiei, care este descrisă prin prescurtarea TINA și pe care o aplicăm și 
în toate școlile din Turingia. 
 
- Testare: noile autoteste care vor fi efectuate la școală sub 

supravegherea profesoarelor și a profesorilor sunt ușor de utilizat – mult 
mai ușor și mai ales în mod clar mai plăcute decât testele rapide de până 
acum. S-ar putea să mai schimbăm modelul de test concret, în cazul în 
care anumite teste se vor dovedi mai de încredere sau mai ușor de 
utilizat sau va trebui să ne adaptăm pieței. Principiul autotestării nu se 
modifică însă. 
Autotestele sunt gratuite și facultative. Puteți să refuzați testarea. Și copiii 
netestați vor participa la cursuri în continuare. Rugămintea mea către dv. 
este: să ne ocupăm împreună și să promovăm ca toți copiii și tinerii să 
folosească testele, pentru ca astfel desfășurarea cursurilor să fie mai 
sigură pentru toți! În același timp vreau să vă anunț în mod deschis că în 
cazul în care în săptămânile următoare doar puține eleve și puțini elevi 
vor participa, va trebui să reconsiderăm interdicțiile de acces sau 
obligativitatea testării. 
Pentru mine este foarte important ca copiilor să nu le fie frică de test sau 
de un rezultat pozitiv. O infecție ne poate afecta pe oricare dintre noi, fie 
în interiorul sau în afara școlii. Putem să combatem pandemia doar dacă 
știm despre infecții. Acest lucru este un uriaș câștig pentru toți și un 
element constitutiv central pentru a ușura educația. 
Detalii suplimentare găsiți în chestionarul atașat.  

 
- Vaccinare (Impfen): Mulți dintre profesori și profesoare s-au vaccinat 

deja. Le sunt foarte recunoscător pentru acest lucru. Asta deoarece 
fiecare persoană vaccinată ne face pe noi toți să fim mai în siguranță. 

 
- Urmărirea (Nachverfolgung) și reducerea contactelor: se lucrează de 

mult timp în grupe prestabilite iar contactele din interiorul școlii au fost 
reduse la minimum. În cazul apariției unor infecții, școlile pot comunica 
toate contactele rapid și în mod credibil Direcțiilor de Sănătate Publică. 

 
- AHA+L: școlile lucrează de luni de zile cu multe măsuri de protecție, bine 

repetate. Aici intră în continuare: păstrarea distanței, purtarea de măști, 
respectarea regulilor de igienă, aerisirea repetată. Din acest motiv s-ar 
putea să fie din nou necesar ca cursurile să se desfășoare la clasele 
superioare prin alternanță. 

Cursuri cu prezență și învățământ la distanță 

Trebuie să ne așteptăm că alternanța cursurilor cu prezență și la distanță va 
face parte în continuare din oferta educativă până la sfârșitul anului școlar. 
Perioadele cu învățământ la distanță ar putea deveni necesare datorită 
închiderii școlilor la nivel local sau ca urmare a împărțirii pe grupe în vederea 
păstrării distanțelor minime. 
 
Prin urmare rămâne posibil ca eleve sau elevi individuali să schimbe în mod 
facultativ, la înțelegere cu conducerea școlii, la cursuri la distanță. Acest 
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lucru poate fi solicitat atunci când antecedentele medicale creează temerea 
unei evoluții grave a bolii la elevă sau elev. Învățământul la distanță trebuie 
luat în discuție și atunci când la domiciliu locuiește un aparținător vulnerabil. 
În cazul în care numărul persoanelor infectate crește în județul 
dumneavoastră și vă puteți asigura învățatul de acasă, puteți solicita scutirea 
de prezență, pentru a diminua riscul infectării în mod general. 
 
Școlile din Turingia au făcut progrese importante, pentru a putea ține 
cursurile și de la distanță bine și serios. Dacă comparați situația de astăzi cu 
cea de acum un an, veți observa cât de mare este acest progres! La ce 
puteți să vă așteptați de la școli în detaliu, puteți să găsiți în recomandările 
pentru învățatul de acasă, care sunt publicate pe pagina noastră de internet. 
Împreună cu dv. școlile și copiii dv. vor trebui să se adapteze la nou și să 
organizeze procesele de învățare in mod creativ. 
 

Examene de absolvire a școlii și rămânerile în urmă 

Multe eleve și mulți elevi vor și trebuie să susțină în acest an școlar dificil 
examenul de absolvire a școlii. Este de îndatorirea mea ca toți elevii și toate 
elevele să obțină la sfârșitul acestui an școlar o diplomă de absolvire a școlii  
de calitate superioară și recunoscută, sau să-și poată continua cu succes 
parcursul educațional. În acest scop am pregătit un pachet de măsuri 
cuprinzător în vederea ușurării modalităților de examinare și pentru buna 
pregătire a elevelor și elevilor. Tuturor celor care vor susține un examen le 
urez mult succes! Vor face față cu bine examenelor de absolvire. Sunt 
convins de asta. 
 
Elevele și elevii au reacționat la modificările cauzate de pandemie în mod 
foarte diferit. Din acest motiv cea mai mare prioritate în acest an școlar 
precum și în următorul o are aducerea la un numitor comun a nivelelor 
diferite de învățare. Aceasta este activitatea principală pedagogică și implică 
multă muncă, pentru care ne vom sprijini cadrele didactice în mod țintit. 
Repetarea facultativă a anului școlar va fi din nou posibilă; profesoarele și 
profesorii copilului dv. vă vor consilia pentru luarea unei decizii. 
 
Ministerul meu lucrează momentan intensiv pentru a pune pe picioare mai 
multe oferte de suport educațional. În luna mai vă vom prezenta planul. În 
afară de asta, guvernul federal și guvernele landurilor negociază cu privire la 
un nou program de finanțare cu ajutorul căruia vor putea fi finanțate în anul 
școlar următor opțiuni suplimentare, pentru a recupera rămânerile în urmă. 
 
Coronavirusul ne solicită într-o manieră nemaiîntâlnită. Pentru a menține 
școlile sigure și deschise părinții, elevele și elevii precum și cadrele didactice 
trebuie să rămână uniți și să lucreze împreună, cu respect reciproc, 
înțelegere reciprocă și sprijinindu-se unii pe alții. Comunitățile școlare de 
succes sunt comunitățile care se descurcă bine în situații de criză. În acest 
sens lăsați-ne în continuare să facem totul pentru ca copii să poată merge 
acum și în viitor la școală. 
 
 
Cu stimă 
al dumneavoastră 
 

 
Helmut Holter 
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