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Dragi părinți, dragi elevi,  

Sper că voi și dumneavoastră sunteți bine și că ați pășit cu avânt și energie în 

Noul An. Recunosc că anunțul închiderii scolilor nu a ajutat la ridicarea moralului, 

dar sunt încrezătoare că împreună vom reuși sa depășim această nouă responsa-

bilitate.  Prin intermediul acestei scrisori vreau să vă ofer informații legate de 

planificarea și organizarea școlii în următoarele săptămâni. 

Predarea la distanță 

Începând de luni, 11 ianuarie până vineri, 29 ianuarie 2021 școala are lor doar la 

distanță, adică digital, în conformitate cu conceptul nostru școlar „Planul B”. Pe 

baza experienței anterioare și a răspunsurilor adunate până acum, am revizuit și 

adaptat acest concept. Dacă există încă materiale de lucru manuale etc, care se 

află în școală, ele pot fi ridicate luni, 11 ianuarie, între orele 10.00 și 13.00. Vă 

rugăm să stabiliți o întâlnire cu secretariatul în prealabil, prin telefon.  

Pachetele cu teme 

 Experiențele din ultimele câteva săptămâni de școală au arătat că unii elevi au 

nevoie de pachete materiale sau fișe de lucru pentru a putea face temele. Copiii 

ce fac parte din această categorie, vor fi informați direct de către diriginte. 

Pachetele cu teme pentru săptămâna în curs pot fi ridicate marțea de la secre-

tariat, după cum urmează: 

 Clasele 5 + 6: 13:00 la 14:00  

Clasele 7 +8: 14: 00-14: 45  

Clasele 9 + 10: 14.45 la 15.30 

 

Supraveghearea de urgență: 

Pentru elevii claselor 5 și 6 pentru care nu există nicio altă variantă posibilă de 

supraveghere acasă, s-au făcut grupe speciale de supraveghere, în cadrul școlii. 

Vor avea astfel, sub supraveghere acces la un computer pentru a lua parte la 

orele de predare și a putea face teme. Copiii trebuie însă să aibe la ei materialele 

de care e nevoie la clasă în acea zi, conform orarului și de căștile proprii cu 

mufă. Vă rugăm să puneți de mancare și de băut. Cantina este inchisă. 

Grupele de supraveghere de urgență funcționează conform orarului normal, 

adică de luni până vineri, între 8 și 15:35. Înscrierea la aceste grupe se face 

online pe pagina noastră de internet. Ca variantă alternativă, puteti lăsa formu-

larul de înscriere și la secretariat. Vă rugăm să aveți în vedere orele de 

funcționare la secretariat, dacă alegeți această variantă.  

În plus față de supravegherea de urgență, oferim elevilor S II, la cererea 

părinților, un spațiu de lucru în școală dacă, de exemplu, nu sunt îndeplinite 

cerințele tehnice sau interne pentru învățământ la distanță. Pentru informații 

suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe dl Sichau (oliver.Sichau@habenschule-

rh-wd.de) 
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Teste și examene sau teze 

 Clasele 5-10, nu vor mai avea exame sau teze până la 31 ianuarie 2021. Există însă câteva excepții ce vor fi 

comunicate elevilor în cauză. Evaluarea performanței elevilor pentru prima jumătate a anului, are loc pe Baza 

testelor și tezelor scrise până acum, a implicării elevului la oră și a participării și implicării lui sau ei, în 

săptămânile cu predare la distanță. 

Examenele sau tezele amânate, examenele de evaluare și restanțele din Q1, au loc conform planificării. 

Testele scrise, care nu au fost încă returnate, vor fi date înapoi elevilor,  cel târziu până la sfârșitul conferinței 

cu părinții. În clasele mai mari se vor organiza centralizat. Testele de la clasele 5-10 vor fi returnate până cel 

târziu pe 18 ianuarie, direct prin profesorii de la materia respectivă. Dacă e cazul, veti fi contactat direct de 

catre profesorul respectiv. 

Scutirea pe caz de  boală  

Deoarece școlarizarea este obligatorie, toți elevii sunt obligați să ia parte la învățământul la distanță. Dacă 

copilul elevul este bolnav și nu poate participa la ore, anuntați, ca și până acum la secretariat. 

 Program de funcționare 

 Administrația școlii poate fi contactată în timpul programului obișnuit. Vă rugăm pe cât posibil să evitați să 

veniți în școală și contactați-ne prin telefon sau e-mail.  

Un cuvânt la sfârșit ...  

Predarea la distanță, oricât de bine organizată, planificată și gândită, nu poate înlocui predarea la clasă. 

Componenta umană, munca împreună și viața școlară de zi cu zi, lipsesc. Să încercăm totuși să facem lucrurile 

cât se poate de bine, în contextul dat și să privim înainte cu încredere și optimism. 

 

 Toate cele bune, 

Karin Retzlaff  

-Coordonator didactic- 

 


