
 Davranış Kuralları



MERHABA ÖĞRENCİLER! ONLİNE
SINIFIMIZA HOŞGELDİNİZ!

Umarım öğrenmeye başlamaya ve eğlenmeye hazırsınızdır!



Sanal sınıfımızı sağlıklı ve üretken bir ortam haline getirmek için
bunları göz önünde bulunduralım.

SINIF
HATIRLATICILARI

Ders sırasında bu basit
kuralları hatırlamalı ve takip

etmeliyiz.

ONLINE
Online sınıfımızda uygun

davranış ve iyi görgü kuralları
uygulamamız gerekir.



SINIF
HATIRLATICILARI

Derslerimizde hatırlamanız ve takip etmeniz
gereken basit ve önemli kurallar



KATILMADAN ÖNCE SINIF
Cihazınızı açın ve sınıfınızın başlamasından 5-10
dakika önce hesabınıza giriş yapın.

ZAMANINDA KATILMAK ÖNEMLIDIR.

..



SINIF ÏÇİN
HAZIRLIKLI OLUN
İhtiyacınız olan her şey elinizin altında
bulunsun.

İnternet bağlantınızın ve bilgisayarınızın çalıştığından
emin olun.

Not defteriniz, kaleminiz ve ihtiyacınız olabilecek her
şeyi yanınızda bulundurun, böylece sınıfı kolayca
takip edebilirsiniz.



Çalışmak için sessiz
ve rahat bir yeriniz olduğundan

emin olun.

Uygun kıyafetler giyin.



Online Görgü Kuralları

Sınıfta olduğunuzda sizden iyi davranış
ve görgü kurallarına uymanız
beklenmektedir.

 



DERS SIRASINDA
SAYGILI OLUN
Öğretmeninize ve sınıf arkadaşlarınıza
karşı nazik ve kibar olun.



KAMERANIZI AÇIK TUTUN VE
YÜZÜNÜZÜN TAMAMINI EKRANDA
GÖREBILDIĞINIZDEN EMIN OLUN.



DIKKAT DAĞITICI ŞEYLERI
KALDIRIN

Öğretmeninizi dinleyin - 
sınıfa tüm dikkatinizi verin.

Online ders saatini "gerçek" ders saati
olarak değerlendirin.



DİĞER SINIF HATIRLATICILARI

Don't be afraid

to ask questions

Feel free to ask your
teacher if you don't

know something or if
something is unclear.

Be courteous

and polite

Think before speaking.
Say "please" and "thank
you" when appropriate.

Keep up with lessons

and homework

Review your notes. Stick
to a study routine so you

don't fall behind.
 

Support

each other

Be kind to everyone.
Let's encourage and lift

each other up.

Practise 

You can practise what
you learnt with your
friends and family.

Remember 

You can watch the
class recording and

check for lesson
materials posted by

the teacher.



Don't join the lesson from a
car or a noisy public place.

Don't eat during the lesson.

Don't interrupt your
classmates or answer their
questions for them.

Don't do other school work
during your English class.



YOUR TEACHER CAN REMOVE YOU 

FROM THE CLASS IF...

You have connection
issues that disturb the
learning experience of

other students

You join the class 
from a car You are

disrespectful
towards the

teacher or your
classmates

Your background is
too noisy

@!#*%°!!!!



Online Safety
GO

The safety of our students is
our highest priority.

If you ever feel unsafe or
uncomfortable please speak to

your teacher or parent.



QUESTIONS? CLARIFICATIONS?

CONTACT US

Note for parents: 

If you have serious concerns about the
welfare of your child please contact our
Designated Safeguarding Lead, 
Julie Orchard or our 
Designated Safeguarding Person, 
Peri Eskell 

mailto:support@tellusgroup.co.uk
mailto:julieo@tellusgroup.co.uk
mailto:perie@tellusgroup.co.uk

