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 Întrebări Frecvente  Date 

Ce se cere de la Studenți în Cadrul Noului Plan de Învățare la Distanță la  GPS?  
 Planul de Învățare la Distanță GPS este proiectat pentru a oferi oportunități de învățare „semnificative și flexibile” 

pentru toți studenții de la  GPS în timp ce școlile sunt închise, pentru ai ajuta lsi pregăti  pentru întoarcerea la 
școală, posibil cât mai curând!  

 Studenții sunt așteptați să participe la activități de învățare pentru aproximativ jumătate din orele unei zile școlare 
obișnuite, inclusiv activități direcționate de către profesori și activități individuale  

 Învățarea la distanță NU este aceeași ca și  învățarea  pe net. Planul de Învățare la Distanță are și încurajează  o 
mare varietate de oportunități de învățare, inclusiv atât pe net cât și nu a fi conectat pe net.  

 Conform îndrumărilor Comisarului, elevii  trebuie să participe zilnic la activități fizice.  

 
Ce Este de Așteptat de la Profesori și Personal?  

 Toți profesorii și personalul lucrează în timpul închiderii școlii.  

 Profesorii postează material pentru studenți (de exemplu, utilizând site-urile Google Classroom sau site-urile 
profesorilor), precum și oferă pareri  și  verifica periodic cu studenții pe tot parcursul săptămânii.   

 Profesorii de asemenea oferă , „Ora consultativă” pentru a ajuta elevii și familiile. Vă rugăm să verificați cu profesorul 
copilului dvs. despre orele lor de consultare.  

 Conform îndrumărilor Comisarului, materialele de învățare sunt destinate în general de a întări   conceptele studiate , 
nu de-a introduce materiale noi.  

 Orele profesorilor sunt flexibile, aproximativ jumătate din orele obișnuite  în timpul închiderii școlii.  

 Lucrările vor fi clasificate ca: „Credit” / „Fără credit” după  părerea profesorilor  

 
Ce Se Așteaptă de la Familiile GPS  cu  Noul Plan de Învățare la Distanță?  

 Familiile NU sunt așteptate să „devină profesorul”. Înțelegem că familiile dețin  foarte mult acum. Dacă aveți întrebări, 
vă rugăm să întrebați. Suntem aici sa ajutam!  

 Unele familii își doresc o experiență foarte structurată pentru copilul lor, în timp ce unii au solicitat ca sarcinile să fie 
foarte limitate din cauza altor cereri. Încercăm să respectăm aceste situații foarte diferite cu care se confruntă 
familiile și oferim o serie de oportunități de învățare pentru elevi.  

 Vă rugăm să întrebați profesorul copilului dvs. sau  directorul copilului dvs. dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de 
sprijin suplimentar.  

               Cum se  folosește tehnologia cu  Planul de Învățare la Distanță ?  
 Plansete/Chromebook au fost împrumutate familiilor care au cerut ca să acceseze materialul Planului de Învățare la 

Distanță. 

 Profesorii nu vor folosi Zoom din cauza problemelor de confidențialitate ale elevilor.   

 Platformele specializate pot fi utilizate cu permisiunea serviciilor specializate (de exemplu, Consiliere)  

 Profesorii pot comunica cu elevii și familiile prin :  
o Google Classroom sau site-ul profesorului 
o  Aplicația:Remind App   
o E-mail  
o  Canalul nou GPS  YouTube, Go Green Wave!  

 
Cum va fi oferită  Educația Specială și  Serviciile  504 copilului meu? 

 Serviciile IEP și 504 vor fi oferite  în conformitate cu Planurile de Învățare de la Distanță a Educației Speciale a 
studentului. 

 Programa specializată poate fi folosită cu permisiunea părinților pentru servicii specializate (de ex. PT / OT)  

 Personalul Educației Speciale vor fi  în contact cu familiile , pentru a discuta Serviciile în timpul închiderii școlii.   

 Dacă aveți întrebări cu privire la planurile IEP sau 504, vă rugăm să contactați Biroul de  Servicii Pentru Elevi. 

 


