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Proiect de deschidere treptată a grădiniţelor
în Renania de Nord - Vestfalia
Următoarele etape de deschidere au loc pe 14 şi 28 mai 2020/
Ministrul Stamp: Vom permite cât mai rapid cu putinţă şi într-un
mod responsabil un program regulat limitat, de care să
beneficieze toţi copiii
Ministerul Copiilor, Familiei, Refugiaţilor şi Integrării comunică:
Landul Renania de Nord-Westfalia iniţiază continuarea deschiderii
instituţiilor de învăţământ preşcolar, prezentând în acest sens un proiect
care ţine seama de situaţia epidemiologică. Conform acestuia, începând
din 14 mai 2020, treptat şi alţi copii vor putea frecventa instituţii de
învăţământ preşcolar. Acest proiect a fost conceput în strânsă
colaborare cu municipalităţile şi cu organismele responsabile pentru
organizarea instituţiilor de învăţământ preşcolar şi a fost discutat cu
părinţi, sindicate şi reprezentanţe ale grădiniţelor. În plus, ministrul
familiei, Joachim Stamp, se adresează părinţilor, organizatorilor,
angajaţilor, directorilor de grădiniţe şi personalului de îngrijire prin
intermediul unor scrisori, în care explică măsurile care urmează să se
implementeze.
Ministrul Stamp: „Efectele pandemiei de coronavirus sunt considerabile
mai ales pentru copii şi familii. Ştiu ce presiune enormă resimt în special
familiile cu copii mici după mai multe săptămâni în care instituţiile de
învăţământ preşcolar au fost închise. Să ai grijă de copii şi să lucrezi în
acelaşi timp este o performanţă posibilă adesea numai cu un efort
imens. Ca tată a doi copii sunt conştient că copiii noştri au nevoie de
contacte sociale, de spaţiu că să se joace, să zburde şi să înveţe. Ne
dorim foarte mult să deschidem grădiniţele pentru toţi copiii, trebuie însă
să procedăm treptat şi responsabil. Căci momentan nu ne putem baza
pe cadrele din grădiniţe şi din centrele de asistenţă maternală care fac
parte din grupa de risc. Din această cauză oferta este considerabil
limitată şi deocamdată nu poate fi extinsă decât cu paşi prudenţi.“
În ciuda acestui fapt, obiectivul este să dăm cât mai curând tuturor
copiilor şansa la educaţie timpurie. Mai întâi se va extinde asistenţa
pentru cazuri de urgenţă, în două etape, la 14 şi 28 mai 2020. Într-o altă
etapă, în iunie, toţi ceilalţi copii vor fi reprimiţi în instituţiile de învăţământ
preşcolar. Forma în care va avea loc reprimirea şi numărul de copii
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reprimiţi depind de măsura în care evoluţia situaţiei va permite din nou
grupele mai mari şi de numărul de cadre didactice disponibile. Ministrul
Familiei Stamp: „Este clar că ne dorim să facem posibil cât mai rapid cu
putinţă şi într-un mod responsabil măcar un program regulat limitat, de
care să beneficieze toţi copiii.“
Proiect de deschidere a instituţiilor de învăţământ preşcolar:
Reglementarea actuală
 Asistenţă de urgenţă, limitată: Interdicţia de a intra în grădiniţe şi
centre de asistenţă maternală. Excepţii pentru copiii ai căror
părinţi fac parte din grupe profesionale speciale şi pentru
garantarea interesului superior al copilului în cazuri individuale.


Asistenţă de urgenţă, extinsă: Familii monoparentale în care
părinţii merg la serviciu sau dau examenele finale în
învăţământul liceal sau universitar.

Începând din 14 mai 2020:
 Grădiniţele se deschid pentru copiii preşcolari care au dreptul
la prestaţiile din pachetul Educaţie şi Participare (BuT).
 În plus, vor putea fi reprimiţi în grădiniţe sau în centrele de
asistenţă maternală copiii cu handicap şi copiii ameninţaţi de un
handicap esenţial şi în cazul cărora acest lucru a fost constatat
de o instituţie de reinserţie. Transferul copiilor în grupe pentru
copii cu nevoi speciale se va face în cadrul posibilităţilor
existente.
 Centrele maternale pentru îngrijirea copiilor pe timp de zi, cu
ofertele lor clare şi care vin în sprijinul familiilor, se vor deschide
pentru copiii care au împlinit vârsta de doi ani.
 Proiectele-punte pot fi redeschise.
 Asistenţa organizată privat de părinţi este posibilă cu condiţia
respectării unor reglementări.
Începând din 28 mai 2020:
 Vor fi primiţi toţi ceilalţi copii preşcolari.
Alte etape în iunie:
 În cursul lunii iunie urmează să li se permită accesul la grădiniţe
sau centre de asistenţă maternală tuturor celorlalţi copii. Numărul
de copii pentru care oferta poate fi realizată va fi analizat în
permanenţă, se va pune de acord cu municipalităţile şi
organizatorii instituţiilor de învăţământ preşcolar şi va fi discutat cu
părinţii şi sindicatele, precum şi cu asociaţiile centrelor de
asistenţă maternală.
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Urmăriţi-ne în Internet:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancennrw
YouTube: Chancen NRW
Dacă aveţi întrebări vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Presă al Ministerului
Copiilor, Familiei, Refugiaţilor şi Integrării, telefon 0211 837-2417.
Textul acestui comunicat de presă este disponibil şi în Internet , la
adresa Guvernului Regional www.land.nrw
Notă privind protecţia datelor – reţelele sociale

