
 

 

 

 

 

 

        Stimaţi părinţi!  
 
         În virtutea unei colaborări ce capătă alte accente, având în vedere vremurile pe care le 
trăim, expediem către dumneavoastră o analiză pertinentă a activităţii din prima săptămână.          
Începerea acestui an şcolar a presupus un efort sporit, cu multe dezbateri, planuri, schiţe, 
proiecte, pentru a învinge incertitudinile şi a primi cu încredere, într-un spaţiu sigur, şi pe cei 
mari şi pe cei mici. Permanent am avut în vedere protejarea tuturor, dar şi nevoile de 
educaţie ale elevilor noştri. Dialogul pe toate palierele, cu toţi factorii implicaţi, ne-a condus 
către un scenariu pe care l-am gândit în detaliu. Cu toate acestea, au apărut disfuncţii, 
semnalate, atât de corpul profesoral, cât şi de dumneavoastră. Orice început e greu.  
         Expunem în cele ce urmează răspunsul nostru, conturat în urma unei dezbateri, credem 
noi, responsabile. 

1. Încercăm să îmbunătăţim calitatea transmisiunii video şi audio. 
2. Interacţiunea cu elevii de acasă nu este obligatorie; rămâne la latitudinea 

profesorului. 
3. Însemnările de pe tablă vor fi pozate şi postate, în timp real, pe grupurile claselor, 

constituite pe whats app. 
4. Camerele nu ar trebui să fie pornite de către cei de acasă, deoarece transmisia video 

consumă din banda de net, afectează calitatea transmisiunii şi, în plus, unii copii şi 
chiar părinţi au o ţinută inadecvată unui context educaţional. 

5. Nu este indicat să se conecteze concomitent 2 sau mai multe dispozitive (copil, 
părinte sau rude), pentru că se încarcă reţeaua, prejudiciindu-se astfel calitatea 
transmisiunii.  

6. Considerăm că este lipsit de etică să interveniţi în activitatea educaţională on-line, şi 
apoi este şi în dezavantajul întregii clase. Profesorul are de îndeplinit nişte obiective, 
şi-a construit un demers didactic potrivit şi orice element perturbator rupe din ritm. 

Stimaţi părinţi, suntem o instituţie deschisă la colaborare şi ne dorim ca mai ales 
dialogul dintre noi, pe teme de interes comun, să aibă la bază principii morale, ca să fim un 
exemplu de urmat pentru aceste generaţii. Ne-am dori ca fiecare dintre dumneavoastră să 
vadă în spatele chipului propriului copil şi pe cele ale celorlalţi copii, aşa cum facem noi, 
dascălii, ca să ne vindecăm de egoism şi să construim pentru toţi, împreună, o lume onestă, 
principială, într-un cuvânt, mai bună! Să fim mai răbdători, mai cocilianţi, să luptăm pentru 
binele tuturor, pentru că va fi, implicit, şi-al nostru! 

Spor în toate şi lumină! 
                                                                        

           
 

 


