
Davranış kodeksi



SALAM, TƏLƏBƏLƏR! ONLAYN
DERSİMİZƏ XOŞ GƏLDİNİZ!

Ümid edirəm ki, öyrənməyə və əylənməyə hazırsınız!



Virtual sinifimizi sağlam və məhsuldar mühitə çevirmək üçün
bunları nəzərə alaq.

DƏRS
XATIRLATMALARI
Dərs zamanı bu sadə qaydaları
yadda saxlamalı və onlara əməl

etməliyik.

ONLAYN
Onlayn sinifimizdə düzgün

davranış və yaxşı davranışlar
tətbiq etməliyik.



SİNİF
XATIRLATMALARI

Dərslərimiz zamanı yadda saxlamalı və əməl
etməli olan sadə və vacib qaydalar



QOŞULMADAN
ƏVVƏL DƏRS
Dərsin başlamasına 5-10 dəqiqə qalmış cihazınızı
qoşun və hesabınıza daxil olun.

VAXTINDA BAŞLAMAQ VACİBDİR.



HAZIRLIQ OLUN
DƏRSƏ
Lazım olan hər şey əlinizin altında olsun.

İnternet bağlantınızın və kompüterinizin işlədiyinə
əmin olun.

Dərsdə asanlıqla izləyə bilmək üçün dəftərinizin,
qələminizin və ehtiyacınız ola biləcək hər şeyin
sizdə olduğundan əmin olun. 



Təhsil almaq üçün sakit  və rahat
bir yer  olduğundan əmin olun

Uyğun paltar geyinin.



Onlayn etiket
Sinifdə olarkən sizdən yaxşı davranış
və ədəb gözləyirik.

 



DƏRS ƏSASINDA
HÖRMƏTLİ OLUN
Müəllim və sinif yoldaşlarınızla
mehriban və səbirli olun.



KAMERANI AÇIQ SAXLAYIN VƏ
BÜTÜN ÜZÜNÜZÜ EKRANDA
GÖRƏ BİLƏCƏYİNİZƏ ƏMİN
OLUN.



DIQQƏTIN
YAYINDIRILMASINI
ARADAN QALDIRIN

Müəlliminizi dinləyin - bütün
diqqətinizi dərsə verin.

Onlayn dərs vaxtını "real" dərs vaxtı kimi
qəbul edin.



DİGƏR DƏRS XATIRLATMALARI

Sual verməkdən
çəkinməyin

Bir şey bilmirsinizsə və ya
bir şey aydın deyilsə,

müəlliminizdən
soruşmaqdan
çəkinməyin.

Ehtiyatlı və nəzakətli
olun

Danışmazdan əvvəl
düşünün. Lazım olduqda

"zəhmət olmasa" və
"təşəkkür edirəm" deyin.

Dərsləri və ev
tapşırıqlarını davam

etdirin

Qeydlərinizi nəzərdən
keçirin. Günün iş rejiminə

riayət edin ki, geri
qalmayasınız.

Bir-birinizə dəstək olun

Hamıya qarşı mehriban
olun. Gəlin bir-birimizi
ruhlandıraq və ayağa

qaldıraq.

Məşq edin 

Öyrəndiklərinizi
dostlarınız və ailənizlə

məşq edə bilərsiniz.

Yadda saxla

Siz dərsin video
qeydlərini izləyə

bilərsinizvə müəllim
tərəfindən yerləşdirilən

dərs materiallarını
yoxlaya bilərsiniz.



Avtomobildən və ya səs-küylü
ictimai yerdən dərsə
qoşulmayın.

Dərs zamanı yemək yeməyin.

Sinif yoldaşlarınızın sözünü
kəsməyin və onların suallarına
onların yerinə cavab verməyin.
İngilis dili dərsiniz zamanı başqa
məktəb işləri ilə məşğul
olmayın.



MÜƏLLİMİNİZ SİZİ DƏRSDƏNÇIXARA BİLƏR…ƏGƏR

Digər tələbələrin
öyrənilməsinə mane olan

dərs xəttinə qöşulma
problemləriniz var

Siz avtomobildən dərsə
qoşulursunuz Müəllimə və ya

sinif yoldaşlarınıza
qarşı hörmətsizlik

göstərirsiz

Fonunuz çox səs-
küylüdür

@!#*%°!!!!



Onlayn Təhlükəsizlik
GO

Tələbələrimizin təhlükəsizliyi bizim
ən yüksək prioritetimizdir.

Əgər özünüzü təhlükəli və ya narahat
hiss edirsinizsə, lütfən müəlliminiz və ya

valideyninizlə danışın.



SUALLAR? AYDINLATMALAR?

BIZIMLƏ ƏLAQƏ
SAXLAYIN

Valideynlər üçün qeyd: 
Əgər uşağınızın rifahı ilə bağlı ciddi
narahatlığınız varsa, lütfən, Təyin olunmuş
Mühafizə Rəhbərimizlə əlaqə saxlayın, Julie
Orchard və ya bizim Təyin edilmiş
Mühafizəçımiz, Peri Eskell

mailto:support@meridianenglish.com

