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Ministrul Gebauer: Copiii din toate şcolile
speciale pot reveni la şcoală
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Reluarea activităţii şcolare
Ministerul Şcolii şi Educaţiei comunică următoarele:
Ministerul Şcolii şi Educaţiei a decis astăzi deschiderea şcolilor speciale
cu profilurile „Dezvoltare psihică” (prescurtat GE), precum şi „Dezvoltare
fizică şi motorie” (prescurtat KME). Reluarea cursurilor la aceste şcoli
speciale se va face începând de la 25 mai 2020. Acest demers a fost
discutat în prealabil cu toţi cei implicaţi, în ultimă instanţă şi cu entităţile
responsabile pentru instituţiile şcolare.
Ministrul Şcolii şi Educaţiei Yvonne Gebauer a declarat pe această
temă: „Scopul Guvernului Regional este să permită tuturor elevelor şi
elevilor să se întoarcă la şcoală până la vacanţa de vară. Acest lucru
este valabil inclusiv pentru elevele şi elevii care necesită sprijin special
(adaptat copiilor cu nevoi speciale) din toate profilurile şi cărora starea
de sănătate le permite întoarcerea la şcoală, întrucât aceştia sunt copiii
cel mai puternic afectaţi de închiderea şcolilor. E bine că de săptămâna
viitoare pot începe şcoala şi copiii din şcolile speciale pentru dezvoltare
psihică, precum şi pentru dezvoltare fizică şi motorie.“
Reluarea de până acum a cursurilor obligatorii s-a făcut începând din 23
aprilie inclusiv la multe şcoli speciale, în mod special pentru elevele şi
elevii care în acest an încheie un ciclu de învăţământ. Pentru reluarea
cursurilor, Guvernul Regional a urmărit armonizarea cu şcolile generale.
În acest fel o mare parte dintre şcolile speciale şi cursurile comune au
fost incluse chiar în primele etape de redeschidere a şcolilor.
Faptul că reluarea cursurilor la aceste şcoli speciale nu s-a făcut direct a
avut diverse motive. Căci respectarea regulilor de igienă şi de
distanţare, punerea la dispoziţie a materialului special de protecţie şi
organizarea transportului elevilor, mai ales la şcolile special cu profilurile
GE şi KME, reprezintă provocări deosebite pentru diversele persoane
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implicate la faţa locului. Din acest motiv au fost necesare clarificări
suplimentare, pentru a putea proteja în mod optim atât cadrele
didactice, cât şi elevele şi elevii.
Pentru a permite tuturor elevelor şi elevilor un acces egal la şcoală în
aceste timpuri excepţionale, este necesară elaborarea un concept
specific şcolilor, de comun acord de către un „triunghi al responsabililor“
format din conducerile şcolilor speciale GE şi KME, din autorităţile
şcolare şi entităţile responsabile pentru instituţiile şcolare. Acest concept
garantează că toţi elevii cărora starea de sănătate le permite să
frecventeze şcoala vor putea merge într-adevăr la şcoală. În acest
context trebuie obţinut un acord cu părinţii şi trebuie elaborat un plan
transparent şi obligatoriu, din care să reiasă zilele în care fiecare elevă
şi fiecare elev, respectiv diversele grupe au ore cu prezenţă obligatorie,
până la vacanţa de vară. De regulă, în aceste zile activitatea trebuie să
se desfăşoare pe tot parcursul zilei, conform tipicului acestor şcoli.
Obligaţia de distanţare, normele de igienă şi măsurile de prevenire a
infecţiilor care trebuie respectate la şcoli vor antrena de regulă, ca şi în
cazul altor instituţii de învăţământ, formarea de grupe mai mici, în
funcţie de capacităţile de spaţiu şi de personal disponibile.
„Deschiderea ultimelor şcoli care rămăseseră închise, a şcolilor
speciale, a fost o preocupare importantă pentru Guvernul Regional. Toţi
cei implicaţi erau conştienţi că mai ales în şcolile speciale cu profilurile
Dezvoltare psihică şi Dezvoltare fizică şi motorie trebuie luate măsuri de
precauţie deosebite, care trebuie discutate pe larg, cu toate părţile
implicate. Regulile stabilite acum oferă o bază foarte bună pentru
reluarea cursurilor şi a asistenţei pedagogice suplimentare pentru
elevele şi elevii din aceste şcoli speciale. Mă bucur extraordinar de mult
de acest lucru, şi la nivel personal“, declară ministrul Gebauer.
Mailul privind deschiderea şcolilor speciale GE şi KME poate fi găsit la
aceste adrese:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltu
ng/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html

Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să le adresaţi Biroului de Presă al Ministerului
Şcolii şi Educaţiei, Telefon 0211 5867-3505.
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Prezentul comunicat de presă este disponibil şi în Internet la adresa de Internet a
Guvernului Regional www.land.nrw
Notă privind protecţia datelor – reţele sociale
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