Dragi elevi, vacanța de Paște a trecut, iar noi trebuie să ne reluam cursurile on-line. Vă
așteptăm cu nerabdare și speram să realizăm împreună lecții care să vă placă. Pentru activitățile
din această perioadă, puteți să obțineți note mari, ce pot fi trecute în catalog , imediat ce se vor
relua cursurile. Și nu în ultimul rând, vă felicităm pentru rapiditatea cu care v-ați adaptat unei
situații dificile și pentru seriozitatea voastră. SUNTEM MÂNDRI DE VOI!
Dragi părinți, vă rugăm să ne sprijiniți în asigurarea accesului elevilor la internet si,
implicit, la calculator/ tabletă/telefon, astfel încât să poată participa la lectiile organizate de
profesorii de la Școala Gimnazială Răzvad. Vă asigurăm că facem tot posibilul ca elevii noștri,
începând de la nivelul preșcolar și până la gimnaziu, să continue să exerseze noțiunile dobândite
până acum, și, în limita posibilităților, să dobândească noi cunoștințe.
De asemenea, vă înformăm că profesorii și elevii vor comunica în mediul on-line pe
platformele zoom, classdojo, quizizz , dar și pe whatapp.
Orarul este realizat, astfel încât să nu solicite foarte mult elevii, lecțiile să fie atractive,
concise și clare. Feedbackul avut de la elevi până acum a fost unul pozitiv, deși atât noi cât și ei
dorim să ne întoarcem cât mai repede la școală, locul unde se face adevărata educație și instruire,
în condiții optime.
Așteptăm de la dumneavoastră impresii, sugestii referitoare la această activitate.
MULȚUMIM PENTRU FELUL ÎN CARE NE-AȚI SPRIJINIT PÂNĂ ACUM!
Dragi colegi, ca de fiecare dată, ați dat dovadă de ingeniozitate, dăruire și
responsabilitate, reușind într-un timp destul de scurt să vă organizați și să vă faceți meseria de
profesor. După ce ați stat o clipă ca să pricepeți ce se întâmplă, v-ați înarmat cu calm, cu răbdare
și… ați reușit. Nimic surprinzător pentru noi, dar s-a ivit încă un prilej de a vă spune :
MULȚUMIM PENTRU TOT CEEA CE FACEȚI!
Este ușor să manageriezi o echipă care se adaptează într-un timp foarte scurt la nevoile
copiilor și care, pe scurt, își cunoaște menirea.
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