
Precizări privind modalitatea predării cursurilor pentru Aricii ageri 

 

Pentru început țin să vă aduc la cunoștință că nu a fost hotărât încă, în mod definitiv cum vor 

fi organizate cursurile la școala noastră, urmând ca joi 17.09.2020 să fie stabilit modul de lucru.  

Dragi părinți, având în vedere situația actuală, generată de criza covid, și hotărârile luate la 

școala noastră privitor la prezența copiilor la cursuri, în concordanță cu hotărârile ministerului 

educației, ministerului sănătății , inspectoratului școlar județean, respectiv împărțirea clasei în două 

grupe cu participarea efectivă a unei grupe la cursuri timp de o săptămână, urmând ca a doua grupa 

să fie prezentă la cursuri săptămâna următoare, deci alternanța prezenței la școală câte o 

săptămână, vă aduc la cunoștință următoarele: 

Predarea lecțiilor simultan în clasă și direct print-o aplicație gen zoom este foarte dificilă 

întrucât este aproape imposibil să gestionezi o grupă de copii în clasă și o altă grupă prin intermediul 

aplicațiilor on-line, având în vedere că timpul afectat unui curs este de 30 minute, timp în care elevii 

unei grupe intră în clasă, își pregătesc materialele pentru cursul respectiv, fac prezența, etc…, sub 

supravegherea profesorului, și în același timp profesorul trebuie să stabilească conexiuni, să 

deschidă programe, să dea acceptul și să gestioneze diversele probleme de conectare ale celor on-

line. Cât ar mai rămâne din cele 30 minute alocate cursului? Apoi se ia de la început pentru al doilea 

curs. 

Ca soluție viabilă și care să fie favorabilă tuturor elevilor prezenți la curs sau acasă m-am 

gândit ca lecțiile să fie înregistrate și urcate în timp real, sau imediat după terminarea cursurilor ( 

pot apărea probleme de conexiune la școală – dacă toate clasele vor transmite on-line în același 

timp rețeaua nu va suporta), pe un canal youtube dedicat și/sau pe google drive. Acolo pot fi 

urmărite în direct sau la momentul postării, pot fi reîncărcate de oricâte ori se dorește, se poate 

pune pauză (pauză care la o interacțiune directă nu există, iar profesorul nu are timp să reia ideea 

ori de câte ori un elev nu a fost atent – timp limitat), se poate mări imaginea pentru a se vedea ceva 

scris la tablă, se poate mari volumul și relua propoziția, poate fi accesat de pe orice device, nu doar 

pe o tableta sau telefon. Practic elevul de acasă va urmări și se va simți ca și unul prezent în clasă cu 

singura diferență că acesta va trebui să își noteze întrebările și nelămuririle, urmând ca în săptămâna 

când este prezent acestea să fie soluționate împreună cu profesorul. Ca variantă suplimentară se 

pot adresa întrebările în scris pe platforma proprie instututor.ro, secțiunea discuții, unde va primi 

răspuns. De asemenea materialele și fișele pe care le vor primi cei prezenți la cursuri vor fi postate 

și pe platforma sus amintită pentru elevii ce stau acasă în săptămâna respectivă. 

Anexat am pus un acord pentru filmarea, înregistrarea cursurilor și urcarea pe platforma 

youtube.  

Toți părinții trebuie să trimită acordul semnat în cel mai scurt timp. Având în vedere că, pe 

rând, toți copii vor sta acasă și vor beneficia de înregistrările respective, înregistrări ce vor putea fi 

accesate în orice moment, când copilul sau părintele are o nelămurire privitor la o temă. Consider 

că nu există motive de refuz, mai ales că toți părinții și-au dat deja acordul, la începerea clasei 

pregătitoare, pentru filmarea, fotografierea și postarea pe diverse medii on-line, acum făcându-se 

doar o specificare la obiect vis a vis de situația creată de coronavirus.  

Filmarea se va face cu două camere: 



Camera principală montată să filmeze tabla. Teoretic, în câmpul acesteia nu va fi decât tabla, 

tabla pe care se vor face și proiecțiile lecțiilor, și profesorul. Ocazional va apărea un elev, filmat mai 

mult din spate, atunci când iese la tablă pentru a rezolva un exercițiu. 

Camera secundară, montată deasupra tablei, va filma sala de clasă – profesorul va mai trece 

și printre elevi și este necesar să poată fi preluat sonorul- dar va fi o cameră specială ce estompează 

(blurează) fețele. 

Investiția (camere, cablaje, softuri, cont youtube, rețea, calculator) nu vă va greva cu nimic 

fiind o investiție proprie făcută pentru a ajuta copiii, pentru a facilita învățarea și nu în ultimul rând 

pentru a ușura și munca profesorului. 


