
  DE CE SUNT NECESARE ECHIPAMENTELE TERMINALE DIGITALE? 

E C H I PA M E NT E L E T E R M I N A L E D I G ITA L E 

Informații 
pentru tutorii legali 
 
În școlile medii, treapta inferioară a colegiilor  
și în școlile speciale, numeroși elevi din treapta 
școlară a 5-a și a 6-a vor fi dotați din toamnă  
cu un notebook sau cu o tabletă1.   
 
 
 
 
 
 

Astfel, tuturor elevilor li se va face posibil accesul  
la educația digitală în condiții cadru egale.  
OeAD în calitate de agenție federală sprijină inițiativa 
guvernului federal austriac „Învățarea digitală“ și  
este partenerul dvs. de contact pentru întrebările  
referitoare la această inițiativă.  
 
 
 
 
 
 
Găsiți aceste informații pentru părinți și în alte limbi 
pe pagina de internet: digitaleslernen.oead.at. 

Competențele digitale devin tot mai importante în viața cotidiană și profesională. 
Notebook-urile, tabletele și mediile digitale oferă suplimentar și posibilitatea de  
a realiza mediul de învățare cât mai variat, printr-un învățământ inovator, și de  
a-i sprijini pe elevi cât mai bine în procesul lor individual de învățare.

Școala dvs. a adoptat decizia de a 
deveni o școală digitală în Comitetul 
școlii și a ales tipul aparatului în 
funcție de profilul ei pedagogic.  
Pentru a asigura buna funcționare 
precum și gestionarea eficientă a 
aparatelor în cadrul școlii, se va  
utiliza în fiecare locație școlară 
numai un tip de aparat. 
 
Doriți să știți ce tip de aparat va 
primi copilul dvs.? Școala dvs. vă 
informează cu plăcere în acest sens 
și vă explică modul în care va integra 
aparatele în cotidianul școlar! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copilul dvs. va putea folosi aparatul 
și acasă. Acesta trebuie să poată fi 
utilizabil în învățământul școlar cel 
puțin patru ani. Acest lucru înseamnă 
că fiul / fiica dvs. trebuie să îl utili-
zeze în mod responsabil. În școală 
vor fi reguli clare pentru utilizarea 
aparatelor.  
  
Vă rugăm să sprijiniți copilul dvs.  
și acasă să învețe acest mod  
responsabil de utilizare! 

Cum puteți să sprijiniți copilul dvs., 
veți afla de exemplu în webinarele 
care vor fi organizate de OeAD 
împreună cu saferinternet.at și  
cu BMBWF! Detalii în această  
privință aflați la adresa  
digitaleslernen.oead.at.  

 
Competența digitală este  
de exemplu:  

  
 
+  utilizarea abilă și sigură  

a terminalelor digitale 
+  utilizarea responsabilă  

a internetului și a mediilor  
digitale 

Echipamente terminale  
digitale sunt   

  
 
+    notebook-uri 
+    tablete sau 
+    tablete convertibile  

(în cazul chromebook-urilor)
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1   Legea federală privind finanțarea digitalizării învățământului școlar 
[Bundesgesetz zur Finanzierung der Digitalisierung des Schulunter-
richts - SchDigiG] constituie ca bază legală cadrul implementării.

ConTribuția proprie 
 
Există o cotă de utilizare de 

25% pentru folosirea privată 

a aparatului. Aceasta este 

contribuția proprie care va  

fi plătită de tutorele legal.  

Ea va fi de circa 100,- euro 

și poate varia puțin în 

funcție de tipul aparaturii. 

Școala dvs. vă va informa 

despre contribuția proprie!

Aveți întrebări? Puteți contacta agenția OeAD  

la adresa digitaleslernen@oead.at și începând 

cu data de 28.6.2021 și telefonic!
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AVEțI ÎNTREBĂRI SAU DORINțE ÎN LEGĂTURĂ CU INIțIATIVA CALCULATOARELOR?

P R E D A R E A A PA R AT E LO R Ș I  G A R A Nț I A  

Înainte de predarea aparatului, veți fi informați despre 
condițiile cadru legale, printre altele, obligația de a  
plăti cota proprie de utilizare de 25% (cca. 100,- euro)  
precum și despre derularea predării aparatelor.   
Odată cu predarea aparatului, proprietatea asupra  
aparatului precum și riscul și răspunderea în ceea  
ce privește garanția vor fi transferate asupra dvs.  
respectiv copilului dvs.! 
 

Durata perioadei de garanție pentru aparate este de 4 ani. 
În afara acesteia, recomandăm încheierea unei asigurări 
voluntare pentru ca să fiți pregătiți pentru toate 
eventualitățile (de exemplu pierderea).  
Urmează să vi se pună la dispoziție informații  
detaliate referitoare la garanție și asigurare.

P O S I B I L ITĂț I  D E  S C U T I R E 

În anumite condiții, se poate face o cerere de scutire de  
la plata contribuției proprii. Motivele de scutire sunt:  
beneficierea de un ajutor pentru un frate sau o soră în 
anul școlar anterior, beneficierea de prestația socială  
minimă (Mindestsicherung), ajutor social (Sozialhilfe), 
plata compensatorie pentru pensie (Ausgleichszulage) 
sau ajutor de urgență (Notstandshilfe) precum  
și scutirea de la plata taxei radio.2  
 
 

OeAD vă va pune la dispoziție o listă a documentelor  
oficiale pe care le puteți depune în vederea scutirii de la 
plata contribuției proprii. Veți primi de asemenea informa-
ții despre modul în care puteți depune cererea de scutire 
de la plata contribuției proprii. 
În cazul în care copilul dvs. ajunge de pildă în cursul  
anului școlar prin mutare într-o școală care utilizează  
un alt tip de aparat, va exista o piață internă de aparate  
cu posibilitatea de schimbare a aparatului cu aparatul  
de tipul celui necesar.  

Adresați-vă OeAD!  
 
Pe pagina de internet al inițiativei calculatoarelor 
„Învățarea digitală“ (digitaleslernen.oead.at) sunt puse  
la dispoziția dvs. o serie de conținuturi. Aici găsiți toate 
informațiile despre această inițiativă, programarea  
evenimentelor, o sub-pagină proprie pentru tutorii legali 
(în curând, aceasta va cuprinde înregistrări video cu 
explicații pentru subiectele cele mai importante!)  
precum și o secțiune FAQ cu răspunsuri la întrebările 
cele mai frecvente. 

 
 
Dacă mai aveți întrebări referitoare la inițiativa calcula-
toarelor puteți contacta echipa OeAD prin e-mail la 
adresa digitaleslernen@oead.at și începând cu data  
de 28.6.2021 și telefonic! Găsiți informațiile de contact 
la adresa digitaleslernen.oead.at. 

OferTe penTru webinare    
  
Din luna septembrie, vor avea loc webinare pentru dvs. ca și tutore legal:  
Începând cu informațiile despre utilizarea aparatelor în cadrul orelor  
până la utilizarea terminalelor digitale de acasă – în aceste webinare  
vor fi tratate întrebările dvs.!  
 
Participarea este gratuită, informații mai detaliate despre evenimentele  
respective găsiți în mod curent pe pagina de internet a OeAD.  

Vă rugăm să-i sprijiniți pe  

copiii dvs. să învețe să utili-

zeze noul notebook sau noua 

tabletă în mod responsabil!

2   The Federal Act on Funding the Digitalisation of 
School Education (SchDigiG) provides the legal 
basis for exemption from the contribution. 

Rămâneți informați! 
Înregistrați-vă  
pentru newsletter:

http://digitaleslernen.oead.at
http://digitaleslernen.oead.at

