
Dragi Parinti si Parinti Gardieni,  
  
RE: Invatarea de Acasa: Lansarea Microsoft TEAMS 
 

Speram ca sunteti bine si in siguranta alaturi de familiile dumneavoastra. 
 
In ultimele saptamani, in aceste circumstante nemaiintalnite, ne-am mutat in mediul online pentru a 
continua sa sprijinim educatia copilului dumneavoastra la The Crest Academy. 
  
In momentul de fata, folosim Show my Homework pentru a sustine educatia copilului 
dumneavoastra. Pentru a continua sa oferim oportunitati excelente de educare acasa, lansam 
Microsoft Teams ca o platforma aditionala de invatare. 
 
Membrii staff-ului si elevii vor primi indrumare pentru a folosi Microsoft Teams. 
Copilul dumneavoastra se poate astepta sa primeasca in continuare lectiile si temele prin Show My 
Homework, dar si instructiunile pentru trimiterea temelor completate pentru fiecare professor. 
  
Cand va fi posibil, anumiti profesori vor organiza anumite ore prin Microsoft Teams. Atasez aici 
ghidul care a fost trimis tuturor elevilor si care explica cum va functiona acest lucru: 
    
In orice zi de scoala pentru care lectiile online au fost stabilite, elevii vor trebui sa: 
  

• Se logheze pe Office365, dupa indrumarile profesorului respectiv, care ii va contacta pe elevi 
si pe parinti cu detalii referitoare la cand va avea loc lectia. 
• Descarce aplicatia Microsoft Teams pe telefonul mobil, atunci cand e posibil. 
• Descarce orice teme puse pe Show My Homework, sa completeze exercitiile si sa incarce 
ceea ce le-a fost cerut pana la termenul limita setat de profesor. 
• Asigure ca toate temele sunt marcate ca si “Trimise” in lista de cerinte de pe Show My 
Homework. 
• Descarce aplicatia GCSE POD pe telefonul mobil sau tableta, daca este posibil. 

  
Profesorii lucreaza din greu sa puna temele pentru invatarea de la distanta. Cu totate acestea, v-as 
ruga sa fiti intelegatori si sa aveti rabdare cat timp reglementam niste proceduri pentru membrii 
staff-ului si elevi – toti invatam noi deprinderi acum. Suntem dispusi sa luam in considerare orice fel 
de parere pe parcurs, pentru a ne putea adapta metodele pentru a asigura nevoile tuturor elevilor in 
cel mai bun fel cu putinta. 
    
   
Politica de Protejare in Timpul Invatarii si Instruirii de la Distanta: 
 

• O noua politica este finalizata in momentul de fata si va fi impartasita parintilor. Un rezumat 
va fi transmis de asemenea si elevilor, pentru a ne asigura ca inteleg pe deplin procedurile si 
protocoalele. 
• Parintii si elevii trebuie sa citeasca informatiile primate si sa semneze pentru a confirma ca 
au citit acest rezumat si sa confirme ca sunt de acord cu noua Politica de Protejare in Timpul 
Invatarii si Instruirii de la Distanta. Acest lucru poate fi facut prin intermediul mail-ului, unde veti 
trimite confirmarea ca ati citit documentul. 
  

Dupa cum bine stiti, ajutorul pastoral va continua ca de obicei, si sunteti bineveniti sa ne contactati 
daca aveti vreo ingrijorare.  
   
Va multumesc in avans pentru faptul ca va sustineti si va incurajati copilul pentru a excela. Avem 



incredere ca toti elevii se vor ridica la nivelul asteptarilor, vor lucra cu responsabilitate si vor 
demonstra determinare in rezolvarea sarcinilor.  

  
  
  
Cu stima,  
   
  
  
Ms Indira Purushothaman  
Associate Headteacher   
  
  
 


