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Coronavirus: Până la vacanța de Paști orele de curs din
toate școlile se suspendă.

Ministrul Gebauer: Acțiunea de suspendare a
cursurilor la nivel regional este o măsură de precauție
în vederea limitării infecțiilor cu virusul Corona.
Ministerul Învățământului și Educației din Landul Renania de
Nord-Westfalia precizează:
Düsseldorf, 13 martie 2020. Guvernul Regional a decis astăzi
ca toate școlile din Renania de Nord-Westfalia să își suspende
deocamdată orele de curs începând de luni, 16 martie 2020, până
la sfârșitul vacanței de Paști, pe 19 aprilie 2020. Ministrul
Învățământului și Educației Yvonne Gebauer a precizat: „Astăzi,
Guvernul Regional a luat o decizie importantă, care vizează
viața de zi cu zi a numeroase familii. Suspendarea cursurilor
este o decizie de anvergură nu numai pentru elevi și părinți, ci și
pentru profesorii și conducerile școlilor noastre. Acest pas este
corect și adecvat și a fost luatîn conformitate cu actuale
cunoștințe în domeniu. Măsurile de prevenție luate sunt menite
să contribuie la stoparea răspândirii virusului Corona.
Pentru părinții care își desfășoară activitatea în domenii
importante pentru serviciile publice, cum ar fi sistemul de
sănătate, se va asigura în continuare în unitățile școlare un
program organizat, de îngrijire a copiilor. Această măsură
vizează menținerea și sprijinirea în parametri funcționali ai
sistemului de sănătate în special, precum și al altor servicii de
interes public. ”

Toate școlile din Renania de Nord-Westfalia vor fi informate în
mod curent de către Ministerul Educației cu privire la ofertele de
îngrijire ale copiilor în contextul evoluției virusului Corona,
precum și cu privire la modul de abordare a examenelor care
urmează.
Practic, în acest moment:
 Întreruperea cursurilor din 16 martie până la sfârșitul
vacanței de Paști nu afectează datele de desfășurare a
examenelor de Bacalaureat care urmează, deoarece marea
majoritate a elevilor au susținut până în acest moment
examenele premergătoare în vederea admiterii la Bacalaureat.
Prin flexibilizarea regulamentului și reprogramarea datelor de
examen, se urmărește că toți elevii să își pot susține examenele
amintite în condiții de siguranță.
 În legătură cu celelalte tipuri de examene - cum ar fi de
exemplu: Examenele centrale din clasa a 10-a (ZP 10),
Examenele centrale din faza inițială (ZKE), Testele de evaluare
sau Examenele la Colegiile profesionale, școlile implicate vor
primi în timp util informațiile necesare.
 Eforturile Ministerului Educației sunt menite ca prin
deciziile luate, să nu producă dezavantaje pentru elevi, în ceea
ce privește cariera școlară sau examenele lor.
„Toate evoluțiile legate de virusul Corona sunt urmărite atent și
situația este reevaluată permanent. Luarea deciziilor următoare
se va face în strânsă legătură cu evaluarea la zi a situației, oferită
de către Institutul Robert Koch și autoritățile sanitare. Acestea
dispun de expertiza necesară și transmit în mod regulat
informații atunci când există situații de risc pentru populație.
Ministerul Învățământului și Educației este pregătit să
reacționeze prompt la noile evoluții ”, a declarat ministrul
Învățământului și Educației, Yvonne Gebauer.
Mesajul pentru școli, prin care Ministerul Învățământului și
Educației a informat astăzi toate școlile și autoritățile școlare din

Renania de Nord-Westfalia despre evoluțiile actuale, va fi
disponibil în curând aici.
În plus, Ministerul va furniza prompt pe portalul său, informații
în diferite limbi.

