
                           令和２（２０２０）年４月２２日 

保護者の皆様  

ブカレスト日本人学校 

校長 清水 哲也 

 
オンライン授業の実施について（お知らせ） 

  
惜春の候，保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また日頃より当校

の教育活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて，ルーマニア政府の緊急事態宣言をうけ当校では５月１７日（日）まで休校措置をとっております。そ

の期間，登校して授業を受けることができないため，自宅にいながら授業を行うオンライン授業（遠隔授業）

を下記の通り実施することにいたしました。受講にあたってはご家庭のサポートが必要になると思われます

が，保護者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

１ 目 的 

(1)  新型コロナウイルス感染拡大による休校措置の期間,児童生徒の学習を保障する。 

(2)  家庭で過ごしている児童生徒の心身の健康状態を把握し,規則正しい生活を送るための手助けをする。 

(3)  緊急事態宣言による学校休校の間も家庭と密に連絡をとり,児童生徒と教職員のつながりを保つ。 

 

２ 期 日 令和２年４月２７日（月）～５月１５日（金）までの３週間（土・日を除く） 

 

３ 時 程 

(1)  ０校時  ９：００～  ９：１０  朝学活  （１０分） 

１校時  ９：１５～ ９：４５    各教科  （３０分） 

２校時  ９：５０～１０：２０   各教科  （３０分） 

３校時 １０：３５～１１：２０    各教科  （３０分） 

(2)  毎日朝９時から全体朝学活として健康観察や児童生徒の交流を行います。 

(3)  小学１・２年生は一日２コマ，小学３年生以上は一日３コマとします。 

(4)  アプリとして「Zoom」を利用しますが，無料使用時間が最大 40 分であることから１コマの授業時間を

30 分とします。 

 

４ 実施教科 

(1)  低学年（１・２年生）国語・算数・図書・合国・英会話 

(2)  中学年（４年生）  国語・社会・算数・理科・外国語活動・英会話 

(3)  高学年（５・６年生）国語・社会・算数・理科・英語・英会話 

(4)  中学部（Ｊ２）   国語・社会・数学・理科・英語・英会話 

 

５ その他 

(1)  アクセル方法とオンライン授業の時間割と URL を記載したメールを後日配信します。 

(2)  児童生徒は配付される時間割にあるＵＲＬをクリックして開始時刻の数分前に各自でアクセスします。

ＩＤやパスワードの入力の必要はありません。 

(3)  授業を受講する前には教科書や筆記用具などを準備してください。 

(4)  実際のオンライン授業の前にパソコンの接続の事前確認を行います。４月２４日（金）１０時に各自一

斉に，後で配信する時間割の「朝の会」URL にアクセスしてください。 

(5)  授業初日４月２７日（月）の朝 9 時からは転入職員の紹介と児童生徒の自己紹介を行います。 

 

６ その他 

  ご不明な点がございましたら右記担当までお問い合わせください。 

 
＜担当：小齊平やよい＞ 

TEL: 021-222-1985 

email: jpsbucharest@gmail.com 



                           22 aprilie 2020 

În atenția părinților  

Școala Japoneză București 

DIRECTOR Shimizu Tetsuya 

 

Despre desfășurarea cursurilor on-line 

  

Primiți, vă rog, urările noastre de sănătate acum, când primăvara s-a instalat deja de multă vreme. Vă mulțumim 

pentru ajutorul constant pe care îl primim din partea dumneavoastră.  

 Odată cu primirea anunțului de prelungire a stării de urgență, școala noastră a luat decizia extinderii închiderii 

școlii până la data de 17 mai. Întrucât până la această dată cursurile nu vor fi posibile în școală, am decis 

desfășurarea de cursuri la distanță. Pentru ca elevii să poată participa de acasă la aceste cursuri, avem nevoie de 

înțelegerea și sprijinul dumneavoastră.  

 

１ Scopul 

(1)  Garantarea continuității procesului educațional pe perioada când școala este închisă. 

(2)  Sprijinirea elevilor prin a le asigura un stil de viață sănătos pe perioada izolării la domiciliu. 

(3)  Păstrarea legăturii dintre elevi și profesori pe perioada stării de urgență. 

 

２  Perioada      Luni 27 aprilie- vineri 15 mai(exculzând zilele de sâmbătă și duminică) 

 

３ Orele 

(1)    Ora 0   9:00- 9:10  Activități de dimineață (10 min.) 

  Ora 1    9:15- 9:45   (30 min.) 

  Ora 2    9:50- 10:20  (30 min.) 

  Ora 3   10:35- 11:20  (30 min.) 

(2)  La ora 9 vom constata starea de sănătate a elevilor și vom vorbi între noi. 

(3)  Clasele 1-2 vor avea 2 materii pe zi, clasele de la 3 în sus vor avea 3 materii pe zi. 

(4)  Vom folosi „Zoom”, care este gratuită tim de maxim 40 de minute. Prin urmare, fiecare „oră” de curs va avea 

durata de 30 de minute. 

 

４ Materiile 

(1)  Clasele 1-2  Japoneză, Matematică, Lectură, Japoneză împreună, Conversație în engleză 

(2)  Clasa a 4-a  Japoneză, Științe sociale, Matematică, Știință, Activități în japoneză, Conversație în engleză 

(3)  Clasele 5-6  Japoneză, Științe sociale, Matematică, Știință, Engleză, Conversație în engleză 

(4)  Clasa a 8-a  Japoneză, Științe sociale, Matematică, Știință, Engleză, Conversație în engleză 

 

５ Altele 

(1)  Modalitatea de acces și orarul vă vor fi transmise în zilele următoare. 

(2)  Elevii vor accesa adresa din dreptul materiei respective cu câteva minute înainte de începerea orei.Nu sunt 

necesare nume de utilizator sau parolă. 

(3)  Pregătiți, vă rugăm, manualul și instrumentele de scris înainte de oră. 

(4)  Vineri 24 aprilie la ora 10:00 vom organiza o sesiune de probă. Vă rugăm să vă conectați folosind adresa de 

la „Activități de dimineață”. 

(5)  Luni 27 aprilie de la ora 9 va fi prezentat noul profesor iar elevii se vor prezenta.  

 

６ Altele 

  Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să vă adresați persoanei menționate mai jos.  

 Kosaihira Yayoi 

TEL: 021-222-1985 

email: jpsbucharest@gmail.com 


