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Modificări cu privire la desfășurarea cursurilor începând cu 26 aprilie 2021 
 
 

Stimate doamne, stima i domni,  
dragi părin i, 

 
în scurt timp, va trebui să ne pregătim din nou pentru numeroase restric ii 
referitoare la desfă urarea cursurilor, în special în ceea ce îi prive te pe copii. 

tiu cât de mult sunt afectate familiile i grijile acestora referitoare la dezvoltarea 
copiilor lor. Prin amendamentul la Legea privind protec ia împotriva infec iilor, 
legislatura federală impune măsuri stricte în ceea ce prive te desfă urarea 
cursurilor în coli, în toate unită ile de învă ământ. Regulile privind desfă urarea 
cursurilor după un model mixt, începând cu o inciden ă de 100 i interdic ia de 
desfă urare a cursurilor în coli, începând cu o inciden ă de 165, intră în vigoare 
imediat. 

 
Atât profesorii, cât i membri Ministerului de Stat pentru Educa ie din Saxonia, 
vor lua toate măsurile necesare pentru a oferi copiilor dumneavoastră ansa de a 
continua să înve e, chiar i în această situa ie. 

 
Am oferit directorului colii recomandări privind implementarea măsurilor. Acesta 
va organiza activitatea colară împreună cu profesorii, inând cont de diver ii 
factori privind personalul i spa iul disponibil. Dacă este posibilă desfă urarea 
cursurilor în coli, după un model mixt, colile vor respecta regulile începând cu 
jumătatea lunii martie 2021. 

 
În colile primare, obliga ia de desfă urare a cursurilor după un model mixt, 
impusă de Legea privind protec ia împotriva infec iilor, ne pune pe noi, colile 
primare i familiile într-o situa ie deosebit de dificilă. Trebuie să schimbăm 
complet conceptul de grupe/clase fixe stabilit. colile primare trebuie, simultan, 
să planifice ore de curs, să asigure îngrijirea de urgen ă a copiilor i să 
servească drept centru de îngrijire a copiilor pe timpul zilei- totul în acela i spa iu. 
Pentru a acoperi necesarul ridicat de personal, ne-am asigurat că putem angaja 
personal suplimentar, în mod nebirocratic. Din păcate, nu sunt suficiente câteva 
zile pentru organizare. Vă rugăm să în elege i faptul că, mai întâi, trebuie găsite 
solu ii i acestea trebuie optimizate în mod constant. 
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În etapa de desfă urare a cursurilor după un model mixt, trebuie să se alterneze între cursurile 
desfă urate în coli i cursurile desfă urate la domiciliu. Cursurile desfă urate la domiciliu trebuie 
să consolideze materia predată la cursurile desfă urate în coli, prin exerci ii i recapitulare. În 
acest sens, elevii primesc, desigur, i teme. În timpul cursurilor la domiciliu, elevii nu pot beneficia 
de acela i nivel de asisten ă precum cel primit în fazele anterioare, resp. în perioada în care 
cursurile se desfă urau exclusiv la domiciliu, deoarece, atunci când copilul dumneavoastră înva ă 
la domiciliu, profesorii desfă oară cursuri în coli cu cealaltă jumătate a clasei. 

 
Am asigurat un grad ridicat de utilizare a platformei LernSax printr-un buffer suplimentar, sporind 
semnificativ capacitatea de stocare. În fazele în care nu este posibilă desfă urarea cursurilor în 
coli, cu excep ia claselor terminale i a clasei a 4-a, este deosebit de importantă asisten a din 

partea colilor. A teptările privind organizarea cursurilor desfă urate la domiciliu au fost 
comunicate încă din luna februarie. 

 
Există deja un plan pentru a acoperi golurile în ceea ce prive te cuno tin ele i competen ele. Este 
definit un curriculum redus pentru acest an colar, astfel încât, pe cât posibil, copiii să ajungă la un 
nivel comun de cuno tin e. i în următorul an colar, profesorii vor avea libertatea de a î i 
desfă ura cursurile astfel încât să fie accesibile pentru to i elevii, în func ie de nivelul de cuno tin e 
al acestora. Elevii vor recupera materia pierdută. 

 
Începând de luni, pe blogul nostru www.bildung.sachsen.de/blog sunt disponibile informa ii 
suplimentare privind activitatea colară. 

 
Cu to ii ne confruntăm cu o situa ie dificilă. Administra ia colii are obliga ia de a implementa 
regulile. Dumneavoastră i colegii dumneavoastră face i tot ceea ce pute i. 

 
Datorită angajamentului acordat, am reu it să terminăm cu bine anul colar. Încuraja i-vă copiii să 
continue tot a a. Oferi i-le sprijin i ajuta i-i să î i păstreze optimismul. 

 
Vă doresc, dumneavoastră i familiilor dumneavoastră, toate cele bune i multă putere. Rămâne i 
optimi ti i sănăto i. 

 
Cu salutări cordiale 
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