
D E C E D I S P OZ IT I V E D I G ITA L E?

L A P TO P U R I  &  TA B L E T E C A I N S T R U M E NT E D E Î N VĂțA R E Ș I  D E  LU C R U

IniȚiTiva privind  
dispoziTivele    
informații pentru tutori  și părinți 
 
Geräteinitiative „Digitales Lernen“ este parte a  
8-Punkte-Plans pentru școala digitală a Bundes- 
ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
(BMBWF).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Începând cu anul școlar 2022/23, elevii de  
clasa a V-a vor fi dotați în cadrul acestei inițiative cu  
dispozitive digitale (laptopuri sau tablete)1. Aceasta  
va permite tuturor elevilor să aibă acces la educație  
digitală în condiții de egalitate. OeAD sprijină această 
inițiativă în calitate de Agenție a Guvernului Federal  
și este persoana de contact pentru întrebări!  
 

Competențele digitale devin din ce în ce mai importante în viața de zi cu zi  
și la locul de muncă. Notebook-urile, tabletele și mediile digitale permit,  
de asemenea, diversificarea învățării prin predare inovatoare și sprijinirea 
elevilor pe drumul lor individual de învățare. 

C I N E P R I M EȘT E U N D I S P OZ IT I V?

În cadrul inițiativei privind dispozitivele, elevii care frecventează pentru prima 
dată clasa a V-a sunt dotați cu dispozitive digitale (laptopuri sau tablete). 
În școlile care au ales inițial tipul de dispozitiv „Tabletă Windows”, vor fi echipați 
și elevii din clasa a VI-a și, eventual, din clasa a VII-a. Elevii din clasele cu mai 
multe niveluri (clasele a V-a - a VIII-a) vor fi, de asemenea, o excepție în anul 
școlar 2022/23. 

Prin înscrierea pentru a participa la 
această inițiativă, școlile se anga-
jează să utilizeze dispozitivele în 
clasă într-un mod relevant din punct 
de vedere pedagogic și să creeze 
condițiile-cadru necesare în acest 
sens. 
 
În anul pilot 2021/22, 93% din toate 
școlile eligibile au participat la 
această inițiativă. Școala dumnea-
voastră a luat decizia de a deveni o 
școală digitală în cadrul comitetului 
comunității școlare sau al forumului 
școlar și a selectat tipul de dispozitiv 
care se potrivește conceptului său 
pedagogic. 
 
 
 
 
 

Doriți să știți ce tip de dispozitiv va 
primi copilul dumneavoastră?  
Școala dvs. va fi bucuroasă să vă 
ofere informații în acest sens și să 
vă explice cum va integra dispoziti-
vele în viața de zi cu zi a școlii! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copilul dumneavoastră va folosi dis-
pozitivul și acasă. Dispozitivul trebuie 
să fie utilizabil în școli timp de cel 
puțin patru ani. Acest lucru înseamnă 
că fiul/fiica dumneavoastră trebuie 
să lucreze cu dispozitivul în mod res-
ponsabil. În școală, vor exista reguli 
clare de utilizare a dispozitivelor. 
 
Vă rugăm, de asemenea, să vă  
sprijiniți copilul acasă în lucrul  
responsabil cu acesta! 

CompeTenȚa digiTală 
 
+  Lucrul cu pricepere și  

încredere cu notebook-uri și  
tablete 

+  Utilizarea responsabilă a  
internetului și a mediilor  
digitale 

oead digiTales Lernen

1   Bundesgesetz zur Finanzierung der Digitalisierung  
des Schulunterrichts (SchDigiG) oferă temeiul juridic  
pentru cadrul de punere în aplicare.

Aceste informații sunt disponibile  

și în mai multe limbi! 

digitaleslernen.oead.at/mediathek  

Sfaturi pentru părinți și tutori  
de la Saferinternet.at 
digitaleslernen.oead.at/tipps  

https://digitaleslernen.oead.at/de/
https://digitaleschule.gv.at
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011437
https://digitaleslernen.oead.at/de/mediathek
http://digitaleslernen.oead.at/tipps
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IATĂ CUM DISPOZITIVUL DIN CADRUL 
INIțIATIVEI PRIVIND DISPOZITIVELE 

DEVINE PROPRIETATEA DVS.

Termenii și condițiile contractuale generale (AVB) trebuie 
să fie confirmate înainte de preluarea dispozitivului. 
Aceasta este o condiție prealabilă pentru primirea dispo-
zitivului. Odată cu plata contribuției proprii sau cu scuti-
rea de aceasta și cu preluarea dispozitivului, 
proprietatea asupra dispozitivului, 
precum și riscul și răspunderea  
pentru garanție sunt transferate 
către dvs. sau către copilul dvs. 

G A R A Nț I E  &  A S I G U R A R E

Dispozitivele sunt achiziționate cu o garanție de patru 
ani. Se recomandă să încheiați o asigurare împotriva 
anumitor daune și în caz de pierdere. 

SCUTIREA DE LA CONTRIBUț IA  
PROPRIE

În anumite condiții, o cerere de scutire de contribuția  
personală poate fi depusă prin intermediul unui formular 
online. Motivele scutirii sunt următoarele:  
•  primirea unei alocații de elev sau de student pentru un 

frate sau o soră în anul școlar precedent, 
•  beneficierea de asigurare minimă, de ajutor social, de o 

indemnizație compensatorie sau de ajutor de urgență, 
•  scutirea de taxa de radiodifuziune, tariful forfetar  

pentru eco-electricitate sau o subvenție pentru tarifele 
de telefonie 

•  precum și educație completă în sensul legilor privind 
bunăstarea copiilor și a tinerilor din landurile 
federale.2 

C O S T U L D I S P OZ IT I V U LU I

BMBWF acoperă o mare parte din costurile de achiziție.  
În conformitate cu Bundesgesetz zur Finanzierung der  
Digitalisierung des Schulunterrichts (SchDigiG), părinții și 
tutorii trebuie să plătească o contribuție unică de 25 % din 
prețul dispozitivului. Aceasta corespunde la aproximativ 
100 de euro și variază ușor în funcție de tipul de dispozitiv. 

S C H I M B A R E A ȘC O L I I  

În cazul în care copilul dumneavoastră se mută la o 
școală care folosește un alt tip de dispozitiv există  
posibilitatea de Gerätebörse. Bursa de dispozitive este  
o ofertă opțională, cu plată și sustenabilă pentru tutori  
și părinți.

OferTe de webinar    
OeAD, împreună cu BMBWF și Saferinternet.at  
oferă seminarii web gratuite pentru tutori și părinți! 

Cine esTe OeAD?  
OeAD este Agenția Austriacă pentru Educație și  
Internaționalizare. De peste 60 de ani oferă consul-
tanță, promovează și pune în legătură persoane  
și instituții din domeniile educației, științei, cercetării  
și culturii cu programe orientate spre viitor.  
BMBWF a însărcinat OeAD cu gestionarea  
operațională a inițiativei privind dispozitivele. 
oead.at 

2   Baza legală pentru scutirea de la contribuția 
proprie este Bundesgesetz zur Finanzierung 
der Digitalisierung des Schulunterrichts 
(SchDigiG).   

Informații detaliate privind parcursul  
pentru părinți și tutori  
digitaleslernen.oead.at/geraeteuebernahme  

Informații despre garanție & asigurare  
digitaleslernen.oead.at/garantie-versicherung 

Informații privind plata și scutirea 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Date-webinar 
digitaleslernen.oead.at/veranstaltungen 

Costuri pe tip de dispozitiv 
digitaleslernen.oead.at/geraete 

 
digitaleslernen.oead.at/geraeteboerse

Aveți întrebări?  

Suntem aici pentru dvs.! 

T +43 720 080 356

digitaleslernen.oead.at

digitaleslernen@oead.at
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