
 ȘCOALA ONLINE  
Vom reuși împreună! 



• Durata unei ore de curs este 50 minute.  

• Orele se vor desfășura în ordinea din orar. 

• Elevii care nu participă vor fi considerați absenți. 

• O parte din oră va consta în lucru individual, pe o temă dată de 
profesor, iar cealaltă parte va fi întâlnire video. 

• În timpul întâlnirii video, pentru a fi considerat prezent, vei deschide 
camera și microfonul ori de câte ori profesorul solicită acest lucru. 

  

Reguli generale 



• Înainte de a începe, te asiguri că ai dispozitivul încărcat 

• Caută un loc în casă unde să fie liniște 

• Păstrează microfonul închis, cu excepția momentelor când profesorul 
te solicită să spui ceva! 

• În timpul apelului video, pentru a fi considerat prezent, vei deschide 
camera și microfonul ori de câte ori profesorul solicită acest lucru. 

• Notează-ți înainte de întâlnire ce nelămuriri au apărut când ai 
încercat să îți faci temele și profită de apelul video pentru a pune 
acele întrebări. 

  

PENTRU ÎNTÂLNIREA VIDEO 



• Dacă nu poți participa la întâlnirile video, ai la dispoziție următoarele variante: 

- Faceboock 

- Whatsapp 

- Messenger 

• Dacă beneficiezi de pachet educațional, acesta poate ridicat de la şcoală în ficare 
zi de marți, între orele 10- 12. 

• Elevii din satele arondate îşi vor ridica pachetele din stația de autobuz, marțea la 
ora convenită cu şoferul. 

• La ridicarea pachetului, transmiteți profesorilor temele efectuate în săptămâna 
anterioară. 



Școala online nu înseamnă vacanță.  

Școala online este oportunitatea ca tu să nu uiți toate acele achiziții pentru care ai muncit 
în ultimii ani. 

Școala online este șansa ta ca tu să continui să înveți și să te dezvolți, in ciuda condițiilor 
care ne împiedică să lucrăm față în față. 

Școala online este o modalitate ca tu să ții legătura cu colegii și profesorii tăi, să nu pierzi 
contactul cu aceștia.  

Școala online este tot școală!  

 

  

Ce reprezintă școala online? 


