
Învățarea digitală ca o oportunitate! 
Dispozitivele digitale în sala de clasă înseamnă posibili-
tăți infinite de creativitate, gândire conectată și învățare 
variată. Inițiativa de învățare digitală deschide calea 
unei predări care combină metodele de predare testate 
cu noile tehnologii, permițându-le elevelor și elevilor să 
descopere noi lumi.  
 
Învățarea digitală cu OeAD 
Aveți întrebări? OeAD oferă  
seminarii web pentru tutori! 
 
 
 
 
 
 
 
Cine este OeAD? 
OeAD este Agenția Austriacă pentru Educație și 
Internaționalizare. De 60 de ani oferă consultanță, 
promovează și pune în legătură persoane și instituții 
din domeniile educației, științei, cercetării și culturii  
cu programe orientate spre viitor. Ministerul Federal al 
Educației, Științei și Cercetării a însărcinat OeAD cu ge-
stionarea operațională a inițiativei „Învățare digitală“. 
oead.at

Costul dispozitivului 
BMBWF acoperă o mare parte din costurile de achiziție.  
În conformitate cu Legea federală privind finanțarea digitali-
zării învățământului școlar (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.   
 
 
 
 
 
 
Scutirea de la contribuția proprie 
Familiile cu o situație mai puțin favorabilă din punct  
de vedere financiar pot solicita scutirea de coplată prin  
intermediul unui formular online.  
 
 
 
 
 
 
Garanție & Asigurare 
Dispozitivele sunt achiziționate cu o garanție de patru ani. 
Se recomandă să încheiați o asigurare împotriva anumitor 
daune și în caz de pierdere.  
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Costuri pe tip de dispozitiv  
digitaleslernen.oead.at/geraete  

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

Inițiativa privind  
dispozitivele pentru   
 
Inițiativa privind dispozitivele pentru „Învățare digitală“ 
face parte din programul cu 8 puncte pentru școala  
digitală al Ministerului Federal al Educației, Științei și  
Cercetării. În anul școlar 2022/23, elevii de clasa a V-a 
vor fi dotați în cadrul acestei inițiative. cu dispozitive  
digitale (laptopuri sau tablete).  
Scopul acestei inițiative este de a crea condițiile pedago-
gice și tehnice pentru o predare susținută de tehnologia 
informației și de a oferi elevelor și elevilor acces la edu-
cație digitală în condiții de egalitate. 
 
 
Dispozitive ca instrumente de învățare și de lucru 
Prin înscrierea pentru a participa la această inițiativă, 
școlile se angajează să utilizeze dispozitivele în cadrul 
lecțiilor într-un mod pedagogic rațional și să creeze  
condițiile-cadru necesare în acest sens.  
Cca 1.500 de școli participă deja la această inițiativă, 
ceea ce corespunde la 93% din totalul școlilor eligibile. 
 

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

Datele webinarului 
digitaleslernen.oead.at/ 
veranstaltungen   

Această fișă informativă este 
disponibilă și în mai multe limbi  
digitaleslernen.oead.at/mediathek

Suntem aici pentru dvs.!  
T +43 720 080 356 
digitaleslernen@oead.at 
digitaleslernen.oead.at  
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