
 

Dragi elevi și profesori, 

Stimați părinți, 
 

 

 Sper că scrisoarea mea vă găsește bine, sănătoși, optimiști și dornici de 

reînceperea școlii. Oricum vă doresc din inimă toate acestea. 

 Lumea noastră s-a schimbat brusc acum mai bine de 6 luni, când un inamic 

nevăzut a pătruns brutal în viețile noastre într-un mod pe care nimeni nu cred că 

și l-ar fi putut imagina. A trebuit să ne adaptăm imediat modul de viață zilnic la 

noile condiții induse de temutul virus care primea și un nume SARS Cov-2. 

 Viețile noastre ca indivizi au fost puternic afectate și, bineînțeles că și viața 

socială, a organizațiilor, a instituțiilor au avut puternic de suferit. Evident că și 

învățământul a fost afectat semnificativ, fiind la nivel național unul dintre cele 

mai mari, dacă nu cel mai mare și mai complex sistem. Cu aproximativ 1100 de 

preșcolari și elevi și un număr de peste 100 de angajați, cu șase școli arondate și 

corpuri de clădire situate în opt locații, Liceul ”Mihail Sadoveanu – Borca este 

cea mai mare organizație și poate cea mai complexă din zonă. Să ne imaginăm 

într-un astfel de sistem câte probleme pot apărea numai într-o zi în condiții 

normale, făcând abstracție de SARS Cov-2. Să facem un efort de imaginație și să 

ne închipuim ce probleme  pot apărea în condițiile pandemiei, școala, la noi și 

oriunde reprezentând un spațiu cu o mobilitate zilnică importantă a persoanelor, 

creându-se astfel un risc important de transmitere a virusului. Am sperat inițial că 

noul context va fi pentru câteva săptămâni, apoi până după vacanța de Paște, 

apoi… Având de-a face cu ceva inimaginabil, speranțele noastre au fost deșarte. 

Am încercat cu toții, elevi, părinți, profesori, directori să nu oprim accesul la 

educație al copiilor și am făcut cu toții eforturi demne de toată lauda. Am încheiat 

anul cu rezultate la examenele naționale aparent mai slabe. Cu toată răspunderea 

vă adresez felicitări tuturor pentru eforturile făcute și pentru rezultatele obținute. 

Școala noastră nu este o școală de selecție cum sunt unele școli din mediul urban. 

Un procent de cca 62% a absolvenților de clasa a VIII-a care au obținut medii de 



peste 5 la Evaluarea Națională nu este neapărat îngrijorător, este aproape de 

rezultatele pe județ și pe țară. O rată de promovare a examenului de Bacalaureat 

a candidaților din promoția curentă în sesiunea din vară de 50% este oarecum sub 

așteptări, dar ținând cont de numărul candidaților care au promovat în sesiunea 

din august, rata ajunge undeva în jurul valorii de 60%. Cum spuneam, liceul 

nostru nu este unul de selecție, iar dacă ni se furnizează o listă a ratelor de 

promovare pe școli, nu neapărat este foarte relevantă. Spre exemplu, rata de 

promovare a acestui examen pentru absolvenții de pe filiera teoretică este în 

fiecare an de cca 90%, ceea ce înseamnă că este cam aceeași cu a liceelor teoretice 

din județ. Ar fi interesant de știut cam cum ne plasăm în comparație cu școlile din 

mediul rural din județ sau din țară. 

 Asta a fost! Ce ne așteaptă? 

 Viața merge înainte și educația asemenea! Luni, 14 septembrie vom începe 

anul școlar 2020-2021, altfel decât eram obișnuiți, fără festivitate în curtea școlii 

sau pe terenul de sport.  Vom avea un an greu în față, cu provocări generate de 

pandemia Covid-19, dar dacă vom da dovadă de responsabilitate și solidaritate, 

atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom depăși toate problemele ce vor apărea. 

Suntem obligați mai mult ca oricând la solidaritate, la implicare în viața școlii 

pentru a nu restrânge șansa copiilor noștri la un parcurs educațional și profesional 

adecvat. Ar trebui să ne imaginăm că poate părinții sau bunicii noștri au trecut 

peste ororile unor războaie sau regimuri totalitare și mulți dintre ei și-au desăvârșit 

educația în  școală chiar și în acele vremuri de restriște. 

Vom fi obligați să extindem și să modernizăm infrastructura IT și să 

digitalizăm sectoare importante ale actului de învățământ și la școala noastră. 

Nimeni nu știe cât va dura pandemia și de aceea trebuie să formalizăm, să 

operaționalizăm actul de predare-învățare-evaluare prin intermediul 

Instrumentelor tehnologiei Informației și Comunicației. Cale de întors nu există 

și atunci când va fi trecut pandemia, unele activități se vor desfășura mai eficient 

on-line. 



 Am încercat pe parcursul verii să derulăm unele lucrări, achiziții în sensul 

asigurării securității și sănătății persoanelor, mai sunt unele lucruri de făcut, dar 

cee mai importantă va fi din nou… educația. Va trebui cu toții să respectăm 

proceduri, reguli, să respectăm circuite, să ne spălăm des pe mâini, să ne 

dezinfectăm, să purtăm mască, să păstrăm distanța între persoane. Cred că aici va 

fi provocarea cea mai mare și aici trebuie să intervenim în mod responsabil, 

profesorii la școală, dar mai cu seamă părinții acasă. Copiii așteaptă reîntoarcerea 

la școală, merită acest lucru dar pentru a-l putea oferi trebuie să ne implicăm mai 

mult ca niciodată cu toții în instruirea lor pentru respectarea regulilor de prevenire 

și combatere a efectelor pandemiei Covid-19. 

În funcție de numărul de cazuri de infectare la 1000 de locuitori înregistrate 

în ultimele 14 zile în comuna Borca, dar și de situația concretă a spațiilor școlare, 

ținând cont că trebuie asigurată distanțarea fizică a elevilor, activitatea didactică 

se va putea desfășura după 3 scenarii: 

 1.scenariul verde – prezența tuturor elevilor la școală; 

 2.scenariul galben – o parte dintre elevi vin la școală, ceilalți urmăresc lecția 

de acasă; lecția va fi transmisă on-line; cei care stau acasă se vor programa, 

rotindu-se săptămânal, astfel încât să se asigure mai mult prezența la școală decât 

participarea on-line; 

 3.scenariul roșu – școala este închisă, cursurile se desfășoară on-line. 

 Pentru transmiterea on-line a lecțiilor este nevoie de acordul cadrului 

didactic, conform prevederilor legale, iar elevii și părinții trebuie să fie informați 

în legătură cu consecințele legale în cazul distribuirii de imagini sau secvențe 

audio din cadrul lecțiilor în afara clasei, fără acordul cadrului didactic și al 

părinților elevilor. Lecțiile sunt transmise doar pentru elevii din clasa respectivă 

și nici părinții acestora nu au voie să le acceseze fără acordul cadrului didactic și 

al părinților tuturor celorlalți elevi. 

 Noi vom începe cursurile astfel: 



 -la toate școlile durata orelor de curs va fi de 40 de min și a pauzelor 

de 5 min; schimbul I începe la ora 8:00, schimbul II la 13:25. 

-Școala Gimnazială ”Mihai Petrescu” – Mădei: scenariul verde (prezența 

tuturor elevilor/preșcolarilor la școală), schimbul I; 

-Școala Gimnazială ”Aurel Dumitrașcu” – Sabasa: scenariul verde 

(prezența tuturor elevilor/preșcolarilor la școală), schimbul I; 

-Școala Primară Nr. 1 - Soci: scenariul verde (prezența tuturor 

elevilor/preșcolarilor la școală), schimbul I; 

-Școala Primară Nr. 2 – Pîrîul Pîntei: scenariul verde (prezența tuturor 

elevilor/preșcolarilor la școală), schimbul I; 

-Școala Primară Nr. 3 – Pîrîul Cîrjei: scenariul verde (prezența tuturor 

elevilor/preșcolarilor la școală), schimbul I; 

-Grădinița cu Program Normal Sabasa - (Centru): scenariul verde (prezența 

tuturor preșcolarilor la grădiniță), schimbul I; 

-Liceul ”Mihail Sadoveanu”, Corp B:  

 Învățământ primar – scenariul verde (prezența tuturor elevilor 

la școală), două schimburi; 

 Învățământ liceal și școala profesională – scenariul galben (o 

parte din elevi vin la școală, ceilalți urmăresc lecția online; cei 

care participă online se rotesc săptămânal, după programarea 

dirigintelui); schimbul I 

    

-Liceul ”Mihail Sadoveanu”, Corp A:  

 Învățământ liceal și școala profesională – scenariul galben (o 

parte din elevi vin la școală, ceilalți urmăresc lecția online; cei 

care participă online se rotesc săptămânal, după programarea 

dirigintelui); schimbul I; 

 Învățământ gimnazial – scenariul galben (o parte din elevi vin 

la școală, ceilalți urmăresc lecția online; cei care participă 

online se rotesc săptămânal, după programarea dirigintelui); 

schimbul II; 

 

Conducătorii formațiunilor de studiu vor aduce la cunoștința 

părinților și elevilor programul, vor efectua instructaje pentru prevenirea și 



combaterea efectelor pandemiei Covid-19. Luni nu se vor desfășura 

festivități de deschidere, elevii vor merge direct în clase, dacă este cazul pe 

grupe, după programul stabilit și anunțat de conducătorii formațiunilor de 

studiu. Clasele de gimnaziu de la Liceu se vor prezenta la program la ora 

13:25 la schimbul II. Clasele a IX-a vor veni la ora 8 pe terenul de sport 

pentru fi preluați de către diriginți în scopul organizării activității. Elevii și 

profresorii se vor prezenta cu mască. Nimeni nu intră în școală fără mască 

și fără a i se lua temperatura. 

Numai împreună, părinți, elevi, profesori și autorități locale vom 

reuși să asigurăm în condiții  de siguranță și securitate accesul copiilor la 

actul educațional în condițiile dificile ale perioadei pe care o traversăm. 

 Cu ajutorul lui Dumnezeu, făcând cu toții eforturi suplimentare 

pentru respectarea noilor reguli, vom reuși să îmbunătățim continuu actul 

educațional în contextul restrictiv impus de pandemia Covid-19. 

Urăm multă sănătate tuturor, succes în noul an școlar! 

 

Prof. Vasile Amariei 

Director al Liceului ”Mihail Sadoveanu” - Borca 


