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 Anul școlar 2021/ 2022 
Educația va sta din nou pe primul loc 

 
 
 
Dragi părinți, dragi eleve și elevi, 

 
 
în data de 6 septembrie 2021 în Turingia începe un nou an școlar. Școlile au 
în acest an școlar două sarcini speciale: vom lua în continuare măsuri 
împotriva răspândirii coronavirusului, și în același timp, vom reîncepe 
cursurile cu elevele și elevii, de acolo de unde au rămas după perioadele 
lungi de învățământ la distanță. Pentru ambele sarcini școlile sunt bine 
pregătite. 
 
În ceea ce privește prima sarcină, ne este de ajutor progresul mare realizat 
de noi toți ca societate în ultimele luni, ca urmare a vaccinării. Astfel putem 
să evităm multe restricții privind funcționarea școlii pentru eleve și elevi, și 
pentru dumneavoastră ca familie. Ne așteaptă un an școlar cu prezență la 
școală. Nu va mai exista închiderea preventivă a școlilor. 

În acest scop ne vom lăsa ghidați de recomandările Consiliului Științific al 
guvernului landului Turingia. Vaccinarea adulților și a tinerilor reprezintă cea 
mai importantă contribuție pentru siguranța școlilor în vremuri de pandemie. 
Așa cum știți, Comisia Permanentă privind Vaccinarea recomandă în 
prezent vaccinarea pentru grupa de vârstă 12 - 17 ani. Vă rog să vă 
familiarizați cu avantajele și efectele secundare ale unui vaccin împotriva 
virusului Corona. Material informativ găsiți la adresa de internet: 
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/impfen. 

 
Vă rugăm să discutați subiectul și cu doctorul sau doctorița dumneavoastră. 
Guvernul landului sprijină comunitățile școlare, care își doresc în mod activ 
vaccinarea la școală. În aceste școli Asociația Medicilor care au contract cu 
Casa de Asigurări din Turingia va trimite echipe mobile de vaccinare. În 
cazul în care sunteți interesați de această ofertă, vă rugăm să anunțați acest 
lucru la ședința cu părinții care urmează sau la următoarea întrunire a 
reprezentanților elevilor. 
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Bineînțeles că măsurile de protecție sunt cu toate acestea în continuare 
necesare. În afara măsurile de igienă, bine deprinse, vor fi introduse măsuri 
de protecție suplimentară în cazul infecțiilor dovedite la școală și vor fi 
adaptate în funcție de situația infecțioasă regională (nivelul de alertă). Toate 
aceste măsuri au ca scop să faciliteze elevelor și elevilor învățatul la școală. 
Un element central îl constituie preluarea principiului „3G“, conform căruia în 
cazul elevelor și elevilor care sunt vindecați după boală, vaccinați sau testați 
se aplică doar puține restricții. Informații privind nivelurile de alertă și măsurile 
valabile care se aplică găsiți în detaliu pe pagina de internet: 
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus. 
 

Pentru a asigura o siguranță suplimentară după vacanța de vară, școala va 
începe – fără a ține cont de nivelul de alertă din județul sau orașul 
dumneavoastră – cu o perioadă de protecție, de tranziție, de două 
săptămâni. 

• În această perioadă purtarea măștii este obligatorie și în timpul 
cursurilor. Doar elevele și elevii din clasele 1-4 vor putea lua parte la 
cursuri, așezați în băncile lor, fără mască. 

• Punând în practică principiul „3G” elevele și elevii care nu sunt 
vaccinați complet sau care nu au trecut prin boală vor fi supuși 
obligativității de testare. Testările pot avea loc la școală. În mod 
alternativ se poate prezenta rezultatul unui centru de testare 
cunoscut. Cei care vor refuza să se testeze nu vor fi excluși de la 
școală, ci vor fi supravegheați în grupe separate. O astfel de 
împărțire a elevilor presupune existența unor posibilități de spațiu și 
de personal a școlilor corespunzătoare. În caz contrar, aceste eleve 
și acești elevi vor lua parte la cursuri la o școală, împărțiți pe clase. 
Toate aceste clase sunt supuse obligativității de purtare a măștii și 
în timpul orelor. Cine nu va prezenta în perioada în care este 
valabilă obligativitatea de a purta mască o dovadă actuală a testării 
efectuate în afara școlii, a trecerii prin boală sau a vaccinării și nici 
nu va lua parte la testările efectuate la școală, trebuie să se aștepte 
în plus la o amendă. 

Atașat acestei scrisori găsiți formularele de acordare a consimțământului sau 
de refuz a efectuării testărilor (care se pot descărca și de pe pagina de 
internet: www.bildung.thueringen.de), pe care vă rugăm să le completați și 
să le dați copilului dumneavoastră să le aducă la școală. De asemenea, 
dacă doriți, puteți primi de la școală o adeverință care să dovedească 
testarea, care este folositoare în Turingia și în afara școlii. 
Un element central în lupta împotriva pandemiei este principiul: copiii bolnavi 
nu merg la școală. Acest lucru este important având în vedere situația cu 
Corona, dar și ca urmare a multiplelor avertismente privind alte valuri de 
îmbolnăviri care survin toamna. Trebuie să luați în calcul faptul că școlile nu 
vor primi copii dumneavoastră la cursuri în cazul în care se recunosc 
simptome clare de boală. În acest caz vă rugăm să lăsați clarificarea tipului 
de infecție de către o doctoriță sau un doctor. 
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Reîntoarcerea la cursurile cu prezență ne facilitează abordarea celei de-a 
doua sarcini, și cea mai importantă, pentru următorii ani școlari: egalizarea 
nivelurilor de învățătură diferită. Școlile și cadrele didactice, copiii, tinerii și 
familiile au făcut față în mod diferit diferitelor schimbări și învățământului la 
distanță. Multe eleve și mulți elevi au fost frânați în mod involuntar în procesul 
de dezvoltare educațională. Acest lucru a fost constatat în săptămânile 
dinaintea vacanței de vară, nu doar în ceea ce privește nivelul cunoștințelor, 
dar și în ceea ce privește competențele de învățare (ca de ex. concentrarea, 
mobilitatea, interacțiunea socială și capacitatea de a rezolva conflictele). 
 
Școlile vor încerca să egalizeze nivelurile de învățătură diferite cu mijloace 
variate. Vrem să reluăm procesul educațional, pentru fiecare elevă și fiecare 
elev, în mod pedagogic, de unde aceștia au rămas în urmă. În vederea 
îndeplinirii acestui scop trei domenii sunt pentru noi foarte importante: 
dezvoltarea fizico-motorie, dezvoltarea socio-emoțională și dezvoltarea 
cognitivă, aici intră în special dezvoltarea limbii, ca bază centrală pentru 
succesul educațional. Cu resurse financiare din cadrul unui program federal 
vom putea finanța în următorii doi ani școlari nu doar orele suplimentare 
voluntare ale cadrelor didactice și cursuri de perfecționare țintite, cât și oferte 
educaționale ale unor terți. Astfel vă vom putea oferi măsuri de suport 
orientate necesităților. Școala va stabili în primul semestru care sunt 
necesitățile individuale pentru copilul dumneavoastră și cum poate fi ajutat. 
Informații privind punerea în aplicare a Programului Federal în Turingia găsiți 
pe pagina de internet (în curs de realizare)  
https://bildung.thueringen.de/aufholen-nach-corona.  
Informații suplimentare veți primi de la cadrele didactice. 
 
 
Ne doresc nouă tuturor un început de an școlar 2021/22 reușit și afectat de 
cât mai puține restricții.  
 
 
Al dumneavoastră 
 
 
 
 
Helmut Holter 
Ministru pentru Educație, Tineret și Sport în Turingia 
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