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ANUNȚ 

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR ELEVILOR  

ȘCOLII GIMNAZIALE „SFÂNTA VINERI” MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
 

Dat fiind contextul actual și ținând cont de adresele cu recomandări înaintate conducerii unității de 

învățământ, putem să ne continuăm activitatea cu elevii în mediul online până la vacanța de Paște. 

1. În acest sens, echipa managerială s-a consultat cu analistul programator și cu formatorul în proiectul 

CRED, care folosește aceste aplicații, atât la cursurile de formare cu profesorii, cât și la clasă, cu 

elevii, în vederea găsirii unei soluții optime și unitare la nivelul școlii care să permită comunicarea 

cu elevii. 

2. În urma acestor discuții s-a propus utilizarea platformei www.clasaviitorului.ro (Google 

classroom) ca formă unitară de comunicare cu elevii la nivelul școlii. Propunerea a fost supusă spre 

aprobare Consiliului de Administrație al școlii din data de 19.03.2020, fiind adoptată cu 12 voturi 

pentru din totalul de 13 (un membru a fost absent). 

3. S-au discutat și eventualele situații care împiedică buna desfășurare a acestui demers pe platforma 

educațională și pentru acele situații se vor identifica măsuri particulare la nivelul fiecărei clase, prin 

profesorii diriginți/învățători/educatori și profesorii clasei. 

 

Nu ne propunem ca această formă de învățare să fie un factor de stres pentru toți actorii 

educaționali implicați (elevi, profesori, părinți) ci un mod de a comunica și de a oferi sprijin elevilor 

pentru a depăși mai ușor această perioadă.   

 

MULȚUMUM  TUTUROR! 

NE BAZĂM PE ÎNCREDEREA ȘI SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ. 

NU ESTE O SITUAȚIE UȘOARĂ, INDIFERENT DE POZIȚIA ÎN CARE NE AFLĂM LA ACEST 

MOMENT.  

SĂ ÎNCERCĂM SĂ FIM ALĂTURI DE ELEVI, FIE CĂ SUNTEM CADRE DIDACTICE, FIE CĂ 

SUNTEM PĂRINȚI. SIGUR VOM REUȘI! 

PAȘII MĂRUNȚI, ÎNCERCĂRILE – UNELE MAI MULT SAU MAI PUȚIN REUȘITE – NE VOR 

COMPLETA CUNOȘTINȚELE.  

 

Echipa managerială a Școlii Gimnaziale „Sfânta Vineri” Municipiul Ploiești 

DIRECTOR, profesor Tina Elena ENE 

DIRECTOR ADJUNCT, profesor Pansica MORAR 


