
 

 

În Turku, învățământul primar va continua cu învățământul la școală, 
păstrându-se distanțele de siguranță și evitând contacte nenecesare 

  
În orașul Turku învățământul la școală va fi organizat pe perioada 14.-30.052020, în conformitate 
cu instrucțiunile primite de la guvern. În timpul școlarizării, spațiile interioare și exterioare ale 
școlilor vor fi folosite în moduri cât mai variate.  
  
În clasele mici (1-6) în timpul orelor la scoală, se vor minimaliza la maxim mutarea elevilor dintr-un loc în 
altul precum si contactele cu alți profesori sau elevi. În timpul orelor la școală, elevii rămân pe cât posibil 
în aceeași clasă, cu același profesor pe toată durata zilei. 

 
În clasele mari (7-9), elevi vor rămâne in aceleași clase (grupuri) și doar profesorii se vor muta de la o 
clasă la alta, respectând principiul unui contact minim. Pentru materiile facultative (la alegere), programa 
se poate abate de la repartizarea normală făcută în grupe, pentru siguranța elevilor și minimalizarea 
riscurilor de infecție.   
  
În principiu, elevii trebuie să fie prezenți la orele predate la școală 
 
Legea Învățământului îi obligă pe elevi să participe la predare orelor, cu excepția cazului în care i s-a 
acordat o scutire dintr-un motiv special. Permisiunea de a lipsii de la ore este solicitată de la director 
școlii  și școala analizează situația de la caz la caz. Elevul nu are voie să vină bolnav la școală. Părinții 
trebuie să anunțe absența pe caz de boală a elevului cât mai urgent posibil. Îmbolnăvirea elevului, faptul 
că elevul sau un membru al familiei sale este inclus în grupul de risc, este un motiv acceptabil de 
absență. Medicul va efectua o evaluare a riscului, confirmând dacă elevul sau membrul familiei sale 
aparține grupului de risc.  
Școala nu va oferi învățământ la domiciliu pentru elevii care stau acasă pentru restul anului școlar.  
  
Organizare sistemului didactic special 
 
Din cauza unor motive speciale de sănătate ale elevului, organizatorul sistemului de învățământ poate 
decide metode de predare deosebite și în cazul acesta se poate decide metoda de școlarizare la 
domiciliu. Școlarizarea acasă poate fi o soluție pentru elevii care suferă de o boală cronică, de lungă 
durată, sau care au nevoie de o protecție specială împotriva infecțiilor. Decizia în aceste situații se 
bazează pe confirmarea medicului.   
  
Învățământul la școală poate fi parțial înlocuit prin predarea prin internet cu metode 
electronice, pentru a evita circulația persoanelor de la un loc la altul  
 
Circulația profesorilor între diferite clădiri și unități școlare va fi evitată. Profesorii vor preda doar în 
incinta unei singure școli. Dacă este necesar, profesorul poate să predea lecția și la distanță, astfel încât 
elevii pot fi într-o altă clădire a școlii, dar sunt sub supravegherea altei persoane. Aceasta poate fi 
situația pentru așa-numiți profesorii din sistemul de învățământ mobil. 

 
În caz de necesitate, profesorul responsabil pentru o materie, poate planifica sistemul de predare al 
materiei si poate instrui de asemenea un alt profesor. Al doilea profesor(instruit) poate preda materia 
conform programei, evitând astfel deplasarea profesorilor de la o unitate școlară la alta.   
  
Servirea mâncării la școală  
 
Mâncarea este oferită în tot sistemul școlar din Turku păstrând distanțele între elevi cât mai mari, în 
măsura posibilităților oferite de clădirea școli și numărul de elevi. Școlile planifică și desfășoară servirea 
mesei în cel mai bun mod posibil, ținând cont de siguranța personală. Mâncarea se poate servi de 
exemplu într-o cantină, o sală de clasă sau un alt spațiu intern sau extern, cu condiția respectării 
instrucțiunilor oficiale.  
  



 

 

 
Pauzele dintre orele de scoală  
 
Pauzele dintre ore în timpul zilei de școală, pot fi reorganizate pentru a se putea evita contactele directe 
și apropierile dintre elevi. În timpul pauzelor, cadrele didactice sunt cu elevi la locul de pauză din curte 
sau alt spațiu folosit pentru pauză. Cadrele didactice răspund de supravegherea elevilor în timpul 
pauzei.  
  
Transportul elevilor la școală 
 
Traficul școlar organizat de firma de transport Föli este pregătit în săptămâna aceasta, iar traficul va începe în 
data de 14.5. Un număr suficient de autobuze vor fi puse la dispoziție pentru traficul școlar, și vor fi oferite 
mijloace de transport chiar și pentru elevi care au un loc temporar schimbat pentru scoală. În prezent nu 
există nicio prevedere legală la nivel național pentru sistemul de transportul școlar. În practică, este foarte 
dificil cu mijloacele existente să se ofere un transport școlar corespunzător, cu puțini elevi în autobuz și fără 
timpuri de așteptare mari între autobuze. Părinții care au posibilitatea, pot transporta elevii cu mijlocul de 
transport personal și pot cere să primească pentru aceasta o acoperire bănească pentru transportul elevului. 
Mai multe informații despre transportul școlar se pot primi de la Seija Aitala (...@turku.fi), telefon 040 
7751731 sau cu ajutorul următorului link: 
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset 
 

Vizitele de cunoaștere la școală  
 
Toate vizitele de cunoaștere și studiu la școlile primare vor fi anulate în primăvara, dacă actualele 
instrucțiuni de apropiere rămân în vigoare. Școlile pot organiza vizite în săptămâna 33, in conformitate 
cu instrucțiunile de siguranță. Vizitele de cunoaștere la licee, au fost deja organizate în ianuarie.  
  
Sprijin din partea cadrelor didactice în pregătire elevilor  
 
În situația de excepție din semestrul de primăvară, necesitatea ajutorului în pregătirea elevilor a crescut, 
iar școlile trebuie să ia în considerare acest lucru. Nivelul de cunoștințe al elevilor, necesitatea  ajutorului 
la învățătură si activități școlare, precum și condițiile de învățătura și îngrijire a elevilor vor afecta, de 
asemenea, programa școlară din toamna viitoare.  
  
Timpul de activitate rămas din anul școlar este 14.–30.5.2020  
 
Școlile vor urma programa de școală în mod normal și repartizarea orelor se va face în conformitate cu  
situația existentă. Elevii vor învăța în conformitate cu programa școlară, și singura zi de excepție este 
ziua de vineri 29.05.2020, care poate fi o zi tematică.  
 
Anul școlar de învățământ primar se încheie pe data de 30.05.2020. Pentru a evitare riscului de infecție, 
școlile nu organizează serbările obișnuite de încheiere a anului școlar. 
.  
 
  
Informații în plus despre situația școlară: Directorul școlii de care aparține elevul 

 
 
 
Cu respect, 
 
Tommi Tuominen  
Director de servicii în învățământul primar   
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