
Жүрүм-турум
эрежелери



САЛАМ, СТУДЕНТТЕР!
БИЗДИН ОНЛАЙН КЛАССКА

КОШ КЕЛИҢИЗДЕР!

Сиз окууну баштоого жана көңүл ачууга даярсыз деп
ишенебиз!



Виртуалдык классыбызды сергек жана продуктивдүү
чөйрөгө айландыруу үчүн, келгиле, буларды эске алалы.

КЛАССТАГЫ
ЭСКЕРТҮҮЛӨР

Биз класс учурунда бул
жөнөкөй эрежелерди
эстеп, аткарышыбыз

керек.

ОНЛАЙН
Биз онлайн класста
туура жана жакшы

жүрүм-турумду
үйрөнүшүбүз керек.



КЛАССТАГЫ
ЭСКЕРТҮҮЛӨРҮ

Жөнөкөй жана маанилүү эрежелерди
унутпашыбыз керек жана сабак учурунда

аткарышыбыз керек



КЛАССКА
КОШУЛААРДАН
МУРУН 
Сабактын башталышына 5-10 мүнөт
калганда түзмөгүңүздү күйгүзүп,
аккаунтуңузга кириңиз.

ӨЗ УБАГЫНДА БОЛУУ
МААНИЛҮҮ.



САБАККА
ДАЯРДАНЫҢЫЗ
Сизге керектүү нерселердин баары

жаныңызда болсун.

Сиздин интернет туташтыруу жана компьютер
иштеп жатканын текшерип көрүңүз.

Класста, оңой эле ээрчий алгыдай, дептериңиз,
калемиңиз жана башка нерселериңиз бар
экенине ынаныңыз.





Онлайн Этикет
Класста жүргөндө сизден жакшы
жүрүм-турум жана адеп күтүлөт.

 



КЛАСС УЧУРУНДА
УРМАТ - СЫЙ МЕНЕН
МАМИЛЕ КЫЛЫҢЫЗ
Мугалимиңизге жана
классташтарыңызга
боорукер жана чыдамдуу болуңуз.



КАМЕРАҢЫЗДЫ КҮЙГҮЗҮНҮС
 ЖАНА БҮТ ЖҮЗҮҢҮЗ
ЭКРАНДАН КӨРҮҮГӨ
БОЛОРУН ТЕКШЕРИҢИЗ.



АЛАКСЫТКАН НЕРСЕЛЕРДЕН
АРЫЛЫҢЫЗ

Мугалимиңерди уккула – класска
толук көңүл бургула.

Онлайн класстын убактысын "реалдуу"
класстын убактысы катары кара.



КЛАССТЫН БАШКА
ЭСКЕРТҮҮЛӨРҮ

Суроолорду берүүдөн

коркпоңуз

Мугалимиңизден бир
нерсени билбегениңизди
 же бир нерсе түшүнүксүз

экенин сурагандан
тартынбаңыз.

Сылык-сыпаа болуңуз

Сүйлөөдөн мурун
ойлонуңуз. Ылайыктуу
учурда "суранам" жана
"рахмат" деп айтыңыз.

Сабактарды жана үй

тапшырмаларын

аткарыңыз

Жазууларыңызды карап
чыгыңыз. Окуудан артта

калбаш үчүн, окуу
тартибин сактаңыз.

Бири-бириңизди

колдоңуз

Ар бир адамга боорукер
болунуз. Келгиле, бири-

бирибизди кубаттап,
көтөрөлү.

Практика кылуу

Үйрөнгөндөрүңүздү
досторуңуз жана үй-

бүлөңүз менен 
 практика кыла аласыз.

Эсиңизде болсун

Класстын видео
жазуусун көрөө аласыз,

мугалим тарабынан
жарыяланган сабак

материалдарын
текшере аласыз.



Унаадан же ызы-чуулуу
коомдук жайдан сабакка
кошулбаңыз.

Сабак учурунда тамактанбаңыз.

Классташтарыңыздын сөзүн
бөлбөңүз же алардын
суроолоруна жооп бербеңиз.
Англис тили сабагында башка
мектептеги жумуштарды
аткарбаңыз.



МУГАЛИМ СИЗДИ КЛАССТАН ЧЫГАРЫШЫ
МҮМКҮН ЭГЕР...

Сизде башка
студенттердин окуу

тажрыйбасын бузган
байланыш маселелери 

 бар болсо

Класска унаадан
кошулсаңыз  

Мугалимди же
классташтарыңыз

ды сыйлабай
жатсаңыз

Сиз отурган бөлмөнуз
өтө ызуучу болсо

@!#*%°!!!!



Онлайн коопсуздукGO
Студенттерибиздин коопсуздугу

эң жогорку артыкчылык.

Эгерде өзүңүздү кооптууу сезсеңиз,
мугалим менен жэ ата энеңиз

 менен байланышыңыз.



СУРООЛОР? ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР?

БИЗ МЕНЕН
БАЙЛАНЫШЫҢЫЗ

Ата-энелер үчүн эскертүү: 
Балаңардын бакубатчылыгына байланыштуу
олуттуу тынчсызданууларыңыз болсо, биздин
атайын коргоо жетекчиси Джули Орчард же
биздин дайындалган коргоо адамыбыз Пери
Эскелл менен байланышыңыз. 

mailto:support@tellusgroup.co.uk

