
 

La câteva zile de începutul anului şcolar 2020-2021, echipa 
managerială a Colegiului Naţional Petru Rareş poate declara că 
liceul este pregătit să îşi primească elevii şi profesorii în condiţii de 
maximă siguranţă sanitară. După o vacanţă în care au fost gândite 
proceduri, regândite spaţii, după ce au fost angajate toate 

resursele pentru dotări care să faciliteze învăţarea în sala de clasă şi în mediul on 
line, în condiţii sanitare optime, suntem convinşi că vom putea, alături de profesori, elevi şi 
părinţi, să deschidem noul an şcolar cu încrederea că vom reuşi, împreună, să depăşim cu bine 
această perioadă.  

Activitatea didactică la Colegiul Naţional Petru Rareş se va desfăşura atât în sala de clasă, cât 
şi on line, conform unui scenariu care respectă cerinţele naţionale, dar şi ale spaţiului de care 
dispunem. Elevii din cele 28 de clase vor lucra, alternativ, cu profesorii lor, în 36 de săli, dotate 
cu Internet, aparatură audio-video. Efectivele claselor vor fi înjumătăţite, în temeiul păstrării 
distanţării fizice în bănci. Așa cum au procedat și în ultimele luni ale anului școlar trecut, 
profesorii vor gândi modalităţi de prezentare a conţinuturilor programelor şi activităţi on 
line care să uşureze învăţarea în noile condiţii şi să completeze ori să suplinească multe din 
activităţile obişnuite la clasă. O provocare de a lucra altfel atât în şcoală, cât şi pe o platformă 
educaţională on line. Vom acorda o atenţie deosebită și activităţilor de la clasele a VIII-a și a 
XII-a, în vederea pregătirii examenelor naţionale. 

Ne preocupă permanent siguranţa elevilor noştri, dar şi a personalului didactic şi nedidactic. 
Multe din acţiunile anterioare din ore, din recreaţii vor fi altfel în acest an şcolar. Profesorii 
diriginţi vor prezenta elevilor detaliile referitoare la activităţile zilnice. Vom adapta, vom 
îmbunătăţi, acolo unde este necesar, vom face eforturi susţinute, care să întreţină o 
atmosferă de ordine şi de încredere, mereu atenţi la sugestiile elevilor, părinţilor lor, cadrelor 
didactice.  

Pornim în noul an şcolar cu speranţa că, respectând toate regulile sanitare impuse, cu 
responsabilitate şi seriozitate, educaţia şi instruirea pe care le acordă liceul nostru vor rămâne 
la standardele cu care ne-am obişnuit, conştienţi că, la sfârşitul anului şcolar, vom oferi din 
nou coroniţele cu lauri tuturor celor care vor fi făcut posibilă desfăşurarea corectă, în deplină 
sănătate, a activităţii elevilor şi profesorilor noştri. 

Bun venit bobocilor noștri! 

Multă sănătate şi succes tuturor în noul an şcolar! 
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