
Кодекс на
поведение



ЗДРАВЕЙТЕ, УЧЕНИЦИ! ДОБРЕ
ДОШЛИ В НАШИЯ ОНЛАЙН

КЛАС!

Надявам се, че сте готови да започнете да се
учите и забавлявате!



Надявам се, че сте готови да започнете да се учите и

забавлявате!

КЛАСНА СТАЯ
 НАПОМНЯНИЯ
Трябва да помним и

следваме тези прости
правила по време на час.

НА ЛИНИЯ
Трябва да практикуваме
правилно поведение и

добри обноски в нашата
онлайн класна стая.



НАПОМНЯНИЯ ЗА
КЛАСНА СТАЯ

Прости и важни правила, които трябва
да запомните и спазвате по време на

нашите часове



ПРЕДИ ДА СЕ
ПРИСЪЕДИНЕТЕ
В УРОКА
Включете устройството си и влезте в
акаунта си 5-10 минути преди часът ви да
започне.. 

ВАЖНО Е ДА БЪДЕТЕ НАВРЕМЕ.



БЪДЕТЕ ГОТОВ ЗА
 УРОКА
Имайте всичко необходимо под ръка.

Уверете се, че вашата интернет връзка и
компютърът ви работят.

Уверете се, че имате бележник, химикалка и
 всичко друго, от което се нуждаете, за да
можете лесно да учите в клас.



Уверете се, че сте на тихо
 и удобно място

 за да учите.

Носете подходящи дрехи.



Онлайн етикет
Добро поведение и обноски се
очакват от вас, когато сте в клас.

 



ПО ВРЕМЕ НА
УРОКА
БЪДИ УВАЖИТЕЛЕН
Бъдете мили и търпеливи с
учителя и съучениците си.



ДЪРЖЕТЕ КАМЕРАТА СИ
ВКЛЮЧЕНА И СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ
МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ЦЯЛОТО
СИ ЛИЦЕ НА ЕКРАНА.



ПРЕМАХНЕТЕ
РАЗСЕЙВАНЕТО

Слушайте учителя си - дайте на
класа цялото си внимание.

Третирайте времето за онлайн
уроците, като „истинско“ време в
клас.



ДРУГИ НАПОМНЯНИЯ ЗА КЛАСНАТА СТАЯ

Не се страхувайте да

задавате въпроси

Чувствайте се
свободни да попитате

учителя си, ако не
знаете нещо или ако

нещо не е ясно.

Бъдете учтиви и

възпитани

Помислете преди да
говорите. Кажете

„моля“ и „благодаря“,
когато е подходящо.

Бъдете в крак с

уроците и домашните

Прегледайте
бележките си.

Придържайте се към
рутинно обучение, за
да не изоставате.

Подкрепяйте се

взаимно

Бъдете мили с всички.
Да се насърчаваме и
подкрепяме взаимно.

Практика

Можете да
практикувате какво

 сте научили с
приятелите и

семейството си.

Запомни 

Можете да гледате
 запис на урока и

материали,
публикувани от

учителя.



Не се присъединявайте към урока

от кола или шумно обществено

място.

Не яжте по време на урока.

Не прекъсвайте вашите съученици и

не отговаряйте на техните въпроси

вместо тях.

Не вършете други училищни задачи

по време на вашия урок по английски

език.



ВАШИЯТ УЧИТЕЛ МОЖЕ ДА ВИ ОТСТРАНИ

 ОТ УРОКА АКО…

Имате проблем
 с интернет връзката,

която нарушава
учебния процес на

другите ученици

Ако се
присъединявате към

урока от колата Вие проявявате
 неуважение

към учителя или
вашите

съученици

Е твърде шумно
около вас

@!#*%°!!!!



Онлайн безопасност
GO

Безопасността на нашите ученици е
 наш най-висок приоритет.

Ако понякога се почувствате
несигурни или

 ви е неудобно, моля, говорете с
вашия учител или родител.



ВЪПРОСИ? ПОЯСНЕНИЯ?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

NЗабележки за родителите:

 Ако имате сериозни притеснения

относно благосъстоянието на вашето

дете, моля, свържете се с нашия

отговорник за защита,

 Джули Орчард или нашето

 лице за охрана, Пери Ескел
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