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Cadrul de desfășurare a activității școlare până în data de 14.02.2021 și a 
„Învățatului de acasă“ 

Acompanierea „Învățatului de acasă“ și evaluarea rezultatelor în semestrul doi al 
anului școlar 2020/21 
 

 

Dragi părinți, 

dragi tutori, 

stimate doamne și stimați domni, 

 

în deciziile doamnelor și domnilor prim-ministru a landurilor împreună cu doamna cancelar 

din data de 13.12.2020 și 05.01.2021 s-au hotărât măsuri mai stricte pentru școli, cu 

restricții foarte mari, pentru a contracara creșterea dramatică a numărului de îmbolnăviri de 

la sfârșitul anului trecut. S-a dovedit că în urma acestor măsuri noile infecții cu virusul 

SARS-CoV2 au scăzut, cu toate acestea trebuie ținut cont de informațiile recente privind 

mutațiile virusului SARS-CoV2.  

În această privință guvernul landului Saarland a hotărât în data de 21.01.2021 ca pentru 

școlile din Saarland să se prelungească reglementările, respectiv suspendarea 

obligativității prezenței până în data de 14.02.2021.  

Pentru clasele 1-6 se va menține prin urmare ca și până acum, la școli, o ofertă pedagogică 

de supraveghere adaptată înainte de masă și o oferta facultativă privind școala cu program 

prelungit (FGTS) după-masa. Acestea pot fi frecventate în cazuri izolate, justificate, și de 

către elevele și elevii din clasele superioare, de exemplu în cazul în care nu au la dispoziție 

acasă un loc unde să-și poată face lecțiile.  
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Pentru elevele și elevii din clasele terminale rămân în continuare în vigoare 

reglementările specifice:  

 Pentru toate elevele și toți elevii care urmează să susțină în acest an școlar 

examenele pentru obținerea diplomei de bacalaureat la școlile de învățământ general 

și profesional, precum și pentru toate elevele și toți elevii școlilor de învățământ 

general care vor lua parte la examenele de absolvire a școlii secundare inferioare 

(Hauptschulabschluss) și pentru certificatul intermediar de absolvire a 

învățământului secundar (Mittlerer Bildungsabschluss) au loc cursuri la școală cu 

prezență.  

 În centrele de învățământ profesional vor fi școlarizate în continuare clasele care 

urmează să susțină examene și clasele terminale din școlile postliceale de 

specialitate și profesionale sub forma cursurilor cu prezență la școală.  

În acest scop capacitatea claselor va fi folosită bineînțeles în conformitate cu reglementările 

privind prevenirea infecțiilor. 

Pe parcursul următoarei vacanțe de iarnă (din 15.02. până în 19.02.2021) va exista o 

supraveghere a copiilor în vacanță pentru elevele și elevii înscriși la oferta facultativă privind 

școala cu program prelungit (FGTS), dacă aceasta a fost prevăzută în planul școlar. Această 

ofertă este valabilă – ca și în cazul vacanței de Crăciun – în special pentru copiii pentru care 

nu este posibilă o supraveghere la domiciliu. Participarea la această ofertă de 

supraveghere în vacanță trebuie anunțată la școală până în data de 9 februarie.  

 

Prin prelungirea suspendării cursurilor cu prezență „Învățatul de acasă” acompaniat 

capătă o importanță mai mare. Școlile sunt obligate în consecință să pună în practică cadrul 

de desfășurare a activității școlare, pentru a răspunde cerințelor acompanierii elevelor și 

elevilor pe parcursul „Învățatului de acasă”. 

 Ceea ce este important este faptul că există în continuare pentru copiii 

dumneavoastră obligativitatea cursurilor. Prin urmare ei trebuie să ia parte în 

continuare la etapele de învățare și la cursurile indicate de către cadrele didactice și 

să rezolve temele și exercițiile care le sunt date pe parcursul acestora. În cazul în 

care acest lucru nu este posibil, din motiv de boală, copilul dumneavoastră trebuie 

scutit în acest scop în modalitatea prevăzută de către școală.  

 „Învățatul de acasă” reprezintă pentru toate elevele și toți elevii o provocare mare. O 

acompaniere îndeaproape a învățatului de către cadrele didactice și un feedback 

individual, regulat, către fiecare elevă respectiv elev sunt importante și prin urmare 

trebuie susținute. În acest scop elevelor și elevilor le vor fi oferite în mod regulat 

modalități diferite de feedback și de comunicare cu cadrele didactice (de ex. discuții 



  

telefonice, discuții digitale cu profesorii, videoconferințe, programări individuale de 

consiliere la școală). 

 În cazul în care acompanierea învățatului se desfășoară prin intermediul mediilor 

digitale, de exemplu pe platforma de învățare Online Schule Saarland OSS și nu aveți 

la dispoziție un dispozitiv terminal pentru copilul dumneavoastră, atunci vă rugăm să 

vă adresați școlii dumneavoastre pentru a primi un dispozitiv cu împrumut.  

 Dorim să vă informăm că la utilizarea platformei OSS funcția de înregistrare care este 

integrată în sistemul de videoconferință „Big Blue Button“ este dezactivată. Prin 

urmare aceasta nu poate fi utilizată pentru înregistrarea pe ascuns a evenimentelor 

de pe monitor. Ca regulă generală nu este permisă filmarea monitorului cu un alt 

dispozitiv terminal, de ex. telefon inteligent și acest lucru constituie o infracțiune. 

Prin urmare acest lucru nu este permis nici în cadrul cursurilor cu prezență în sala de 

clasă. Nu este însă interzis ca – respectând protecția datelor și a drepturilor 

personale – să poată fi făcute de ex. capturi de ecran (screenshot-uri) a foilor de 

lucru sau a altor exerciții și teme, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea lor. 

Odată cu reintroducerea cursurilor cu prezență, la o dată asupra căreia încă nu ne putem 

pronunța, accentul va fi pus inițial pe „acomodarea“ socio-emoțională a elevelor și elevilor. 

Prin urmare în cadrul cursurilor cu prezență va fi planificat timp destul pentru a repeta și 

aprofunda obiectele de studiu într-o manieră suficientă. Nu se va pune accent pe realizarea 

imediată a evaluării performanțelor. 

Ca urmare Ministerul Educației și Culturii a hotărât ca regulă generală pentru anul școlar 

2020/21 ca numărul minim prestabilit de evaluări a performanțelor (teste și teze) să poată fi 

mai mic.  

Toate școlile sunt obligate să facă cunoscut în mod transparent elevelor și elevilor lor, 

precum și tutorilor modalitatea specifică școlii de punere în practică a „Învățatului de acasă” 

și reglementările privind evaluarea performanțelor.  

În ceea ce privește evaluarea performanțelor în cadrul „Învățatului de acasă” se aplică 

următoarele reguli: 

 Pe parcursul „Învățatului de acasă” nu se vor da teste și teze scrise.  

 În cadrul „Învățatului de acasă” sunt posibile evaluări ale performanțelor mai mici (de 

ex. protocoale, jurnale de învățare, prezentări, planuri săptămânale), care ar fi fost puse 

în practică și în cadrul cursurilor cu prezență, prin pregătirea acestora acasă.  

 Și alte evaluări ale performanțelor mai mari pot fi realizate în principiu în cadrul 

„Învățatului de acasă” (în afara testelor scrise) ca forme alternative de evaluare a 

performanțelor (de ex. sub forma referatelor, a portofoliilor, a examenelor orale), așa 



  

cum acestea ar fi fost utilizate și în perioada cursurilor cu prezență, prin pregătirea 

acestora acasă. 

 Tipurile de evaluare a performanțelor realizate de către eleve și elevi pot fi diferite.  

 Când și sub ce formă are loc o evaluare a performanțelor va fi hotărât de către cadrele 

didactice apreciind pedagogic în mod deosebit și condițiile de acasă diferite și 

accesibilitatea tehnică diferită a elevelor și elevilor în cadrul „Învățatului de acasă”. 

Cadrele didactice se vor asigura ca elevele și elevii să aibă permanent posibilitatea unui 

feedback direct înaintea unei evaluări a performanțelor (de ex. prin intermediul 

videoconferințelor, a unei programări individuale cu prezență, a unor consultații, discuții 

telefonice, programări individuale de consiliere), astfel încât să poată fi clarificate 

nelămuririle, să poată fi pregătită materia și evaluarea performanțelor să poată fi 

realizată în mod transparent.  

 În ceea ce privește regulile de evaluare a performanțelor în cadrul ciclului superior al 

liceului (Gymnasialen Oberstufe - GOS) elevele și elevii vor fi informați de către școală în 

mod separat. 

 

Pentru anul școlar 2021/2022 elevelor și elevilor care vor fi într-o clasă mai mare le va fi 

alocat timp suficient pentru a recupera în mod corespunzător materie eventual neparcursă.  

 

Evoluția îmbolnăvirilor se dovedește a fi ca și până acum extrem de ambiguă, astfel încât din 

perspectiva actuală nu se poate face o estimare fiabilă privind scenariile de redeschidere a 

școlilor. În săptămâna dinaintea vacanței de iarnă se vor lua alte decizii la nivelul doamnelor 

și a domnilor prim-ministru a landurilor și a doamnei cancelar. Acestea le vom evalua cu 

promptitudine și vă vom informa cât de repede posibil privind dispozițiile ulterioare 

referitoare la desfășurarea activității școlare de după 22.02.2021.  

Mulțumim întregii comunități școlare și în consecință și dumneavoastră în mod special 

pentru contribuția dumneavoastră prețioasă pentru a face față provocărilor de pe perioada 

pandemiei.  

Cu stimă, 

Prin delegare 

 
 
 

Dr. Kathrin Andres  
Șefa departamentului C  
Școli de învățământ general, școli profesionale  


