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Închiderea școlilor și învățarea de acasă 
 
 
 
Dragi părinți, 
 
primele săptămâni de la închiderea școlilor au trecut deja. Această situație 
specială ne face să ne confruntăm pe toți, și în special pe dumneavoastră ca 
familie, cu mari provocări. Dumneavoastră sunteți principala persoană de 
contact cu copiii dumneavoastră, pentru grijile și nevoile lor, îi sprijiniți la 
învățarea de acasă și trebuie să faceți față în același timp, în noile condiții, 
îngrijirii copiilor, vieții profesionale, precum și obligațiilor cu caracter privat. 
 
Din păcate nici după vacanța de Paște școlile nu își vor putea relua 
activitatea în mod normal. Răspândirea virusului Corona trebuie limitată în 
continuare și măsurile igienice necesare în acest sens trebuie asigurate în 
cadrul activității școlare. 
 
Înțeleg pe deplin situația dificilă în care vă aflați și vă mulțumesc din inimă 
pentru disponibilitatea dumneavoastră de ajutor, pentru angajamentul și 
perseverența în a vă susține copilul în această situație școlară plină de 
provocări. Îmi este clar faptul că dumneavoastră ca părinți nu puteți ține locul 
lecțiilor predate sau să preluați rolul cadrelor didactice. Este important însă 
să insuflați copilului dumneavoastră un sentiment de siguranță și protecție și 
să îl sprijiniți și motivați în realizarea sarcinilor școlare. 
 
Școlile depun eforturi să pună la dispoziție copiilor dumneavoastră, și în 
aceste condiții dificile, oferte de studiu adecvate, pentru ca nicio elevă sau 
niciun elev să nu sufere dezavantaje pe termen lung ca urmare a acestei 
situații de criză. Pentru a vă sprijini pe dumneavoastră și pe copiii 
dumneavoastră în cazul unor întrebări referitoare la sarcinile școlare sau 
privind alte aspecte, vă stau la dispoziție persoane de contact permanente în 
școala copilului dumneavoastră. Relații privind posibilitățile de contact aflați 
direct de acolo. 
 

 
Către toți părinții și tutorii legali, ale căror copii 
frecventează o școală în Turingia 
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În anexă v-am rezumat câteva sugestii privind învățarea de acasă, pe care le 
puneți cu siguranță deja în practică, în mare parte. 
În plus, vă stau la dispoziție pe pagina de internet a Ministerului Educației, 
Tineretului și Sportului din Turingia  (TMBJS) îndrumări și sugestii 
suplimentare pentru organizarea învățării de acasă. 
 
În cazul unor întrebări în legătură cu virusul Corona SARS-CoV-2 și COVID-
19 cu privire la închiderea școlilor, vă puteți informa și pe pagina de internet 
a ministerului, permanent actualizată, accesând linkul „Întrebări frecvente și 
răspunsurile aferente“ („FAQ – Antworten auf häufig gestellte Fragen“): 
https://bildung.thueringen.de/corona. Schulschließungen und häusliches 
Lernen  
 
 
Vă doresc dumneavoastră și copilului dumneavoastră toate cele bune și 
multă sănătate! 
 
 
Cu stimă,  
 
 
 
 
Dr. Julia Heesen 
 
Anexă 

− Sugestii pentru învățarea de acasă 
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Anexă 

 

Sugestii pentru învățarea de acasă 
Principala răspundere pentru învățare o au în principiu profesorii și profesoarele. Acest lucru 
rămâne neschimbat și în situația actuală de criză. Punerea la dispoziție a materialelor de 
studiu și de lucru suficiente și corespunzătoare pentru elevi și eleve este asigurată de către 
școli. 

Parcurgând următorii pași puteți să vă sprijiniți și ușurați învățarea de acasă a copiilor 
dumneavoastră în mod suplimentar. Punerea în practică a acestor sugestii se poate realiza în 
funcție de condițiile specifice.  

Planificați în mod clar programul de învățare și timpul liber. 
■ Faceți-vă, în mod regulat, împreună cu copilul dumneavoastră o imagine de ansamblu 

asupra sarcinilor care trebuie îndeplinite de el, incluzând și sarcinile extrașcolare. 
■ Îi puteți ușura copilului dumneavoastră rezolvarea acestor sarcini, dacă stabiliți 

împreună, în mod periodic, de exemplu cu ajutorul unui plan săptămânal, ce sarcini, 
când trebuie rezolvate. 

■ Cu această ocazie împărțiți sarcinile în segmente clare pentru fiecare zi. Bifarea 
temelor deja efectuate face vizibil progresul realizat pentru copilul dumneavoastră. 

■ Evitați suprasolicitările prin planificarea unor perioade de studiu neîntrerupte 
rezonabile, de exemplu de circa 30 de minute (pentru copiii mai mici de 15 minute) și 
planificați o scurtă pauză înainte de începerea următoarei faze de studiu. 

■ Atunci când lecțiile stabilite pentru o zi sunt făcute, copilul are timp liber. 
■ Facilitați-i copilului dumneavoastră activitatea fizică, dacă este posibil în aer liber. 

Anumite aplicații mobile sau videoclipuri cu fitness pot constitui stimulente pentru 
exerciții fizice acasă. 

■ Găsiți împreună cu copilul dumneavoastră idei, cu ce se poate face în timpul liber (să 
vă jucați împreună, să gătiți sau să faceți prăjituri împreună, să faceți lucru manual). 

■ Stabiliți împreună cu copilul dumneavoastră reguli privind folosirea mediilor digitale și 
limitați folosirea excesivă a acestora. 

Creați un mediu propice pentru învățat. 
■ Încercați să amenajați un loc fix copilului dumneavoastră pentru efectuarea lecțiilor, 

unde să fie distras cât mai puțin posibil. 
■ Dacă este posibil delimitați locul de muncă de cel de joacă. 
■ Pe birou trebuie să se afle doar materialele necesare pentru efectuarea lecțiilor. 

Pregătirea materialului de lucru poate fi făcută anterior pentru a pregăti sufletește 
pentru facerea lecțiilor. 

Arătați interes pentru munca copilului și încurajați purtarea sa bună. 
■ Permiteți-i copilului dumneavoastră să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește 

modul de realizare a sarcinilor școlare și extrașcolare. 
■ Arătați-vă interesat de conținutul lecțiilor și de modul de realizare al acestora și evitați 

cu grijă obiective nerealiste de realizare ale acestora, precum și un orar de învățare 
necorespunzător vârstei. 

■ Încurajați modul de studiu al copilului dumneavoastră, după fiecare lecție. Lăudați-l 
pentru succesele sale. 

■ Povestiți cu el, cum se poate ajuta atunci când întâmpină dificultăți și ajutați-l să ia 
legătura cu profesorii atunci când are întrebări. 
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