
Codul de
conduită



BUNĂ ZIUA, ELEVI! BINE AȚI
VENIT LA CLASA NOASTRĂ

ONLINE!

Sper că sunteți gata să începeți să învățați și să vă
distrați!

,



Pentru a face din clasa noastră virtuală un mediu sănătos

și productiv, să ținem cont de următoarele.

REGULILE DIN
TIMPUL OREI

Trebuie să ne amintim și
să urmăm aceste reguli

simple în timpul orei.

ONLINE
Trebuie să practicăm un
comportament adecvat
și bunele maniere în sala
noastră de clasă online.



REGULILE DIN
TIMPUL OREI

Reguli simple și importante de reținut și
de urmat în timpul orelor noastre



ÎNAINTE DE A VĂ
ALĂTURA CLASA
Porniți dispozitivul și conectați-vă la cont cu 5-
10 minute înainte de începerea orei.

ESTE IMPORTANT SĂ FII LA TIMP.



FII PREGĂTIT
PENTRU CLASĂ
Aveți tot ce aveți nevoie la îndemână.

Asigurați-vă că funcționează atât conexiunea
la internet și calculatorul.

Asigurați-vă că aveți la îndemână caietul,
stiloul și orice altceva de care aveți nevoie,
astfel încât să puteți urmări cu ușurință în
clasă.



Asigurați-vă că aveți un loc
liniștit și confortabil pentru a

studia.

Purtați haine adecvate.



Eticheta online
Când ești în clasă se așteaptă să ai
un comportament adecvat și bune
maniere.

 



ÎN TIMPUL OREI

FII RESPECTUOS
Fiți amabili și aveți răbdare cu
profesorul și colegii de clasă.



PĂSTRAȚI CAMERA PORNITĂ ȘI
ASIGURAȚI-VĂ CĂ VĂ PUTEȚI
VEDEA ÎNTREAGA FAȚĂ PE
ECRAN.

,,
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,



ELIMINAȚI ORICE ALTĂ
DISTRACȚIE

Ascultați-vă profesorul - acordați
clasei întreaga atenție.

Tratați timpul de clasă online ca
timp de clasă "real".

,

,



ALTE REGULI DIN TIMPUL OREI

Nu vă fie teamă să

puneți întrebări

Simțiți-vă liber să
întrebați profesorul

dacă nu știți ceva sau
dacă ceva nu este

neclar.

Fii politicos și amabil

Gândiți-vă înainte de a
vorbi. Spuneți "vă rog" și

"mulțumesc" atunci
când este cazul.

Ține pasul cu lecțiile și

temele pentru acasă

Revizuiți-vă notițele.
Respectați o rutină de
studiu, astfel încât să
nu rămâneți în urmă.

Sprijiniți-vă reciproc

Fii bun cu toată lumea.
Să ne încurajăm unii pe

alții.

Practica

Puteți exersa ceea ce
ați învățat cu prietenii

și familia.

Țineti minte 

Puteți urmări
înregistrarea clasei și

puteți vedea
materialele postate de

profesor.

,



Nu vă alăturați lecției din
mașină sau dintr-un loc
public zgomotos.

Nu mânca în timpul lecției.

Nu vă întrerupeți colegii de
clasă și nu răspundeți la
întrebările lor pentru ei.
Nu face alte lucrări școlare în
timpul orei de engleză.



PROFESORUL DUMNEAVOASTRĂ VĂ POATE

ELIMINA DIN CLASĂ DACĂ...

Aveți probleme de
conectare care

perturbă experiența de
învățare a altor elevi

Vă alăturați clasei
dintr-o mașină Sunteți lipsit de

respect față de
profesor sau față

de colegii de
clasă

Fundalul tău este
prea zgomotos

@!#*%°!!!!



Siguranța onlineGO
Siguranța studenților noștri
este prioritatea noastră cea

mai mare.

Dacă vă simțiți vreodată nesigur
sau neconfortabil, vă rugăm să

discutați cu profesorul sau părintele.



ÎNTREBĂRI? CLARIFICĂRI?

CONTACTAȚI-NE

Notă pentru părinți: 

Dacă aveți preocupări serioase cu privire la
protecția copilului dvs., vă rugăm să
contactați responsabilul nostru desemnat
pentru protecția copiilor, 
Julie Orchard sau persoana desemnată
pentru protecția copiilor, 
Peri Eskell

mailto:support@tellusgroup.co.uk

