
Școala va ... 

 Oferi lecții zilnice care vor reflecta modul normal  de predare și învățare  în clasă cât de 
mult posibil. 

 Oferi lecții instrucționale mixte, activități independente și alte îndatoriri relevante( de 
ex : Mathletics, Times table Rockstars) pentru a continua învățarea acasă. 

 Oferi evaluare pentru temele completate prin platforma online Google Classroom in 36 
de ore din momentul în care au fost trimise. 

 Munca elevilor care va fi trimisă profesorilor va fi folosită pentru evaluarea acestora. 

 Oferi sarcini adecvate pentru elevii care au EHCP. 

 Contacta elevii care nu se loghează și care nu completează temele la timp pentru  a 
verifica dacă ei sau familia lor sunt bine. 

 Oferi elevilor oportunitatea de a cere ajutor dacă nu înțeleg, profesorul 

va răspunde prin intermediul facilității de a trimite mesaje din Google 

Classroom în 24 de ore. 

 Probleme comportamentale, precum necompletarea temelor vor fi 

discutate  cu părinții prin convorbiri telefonice. 

 

Elevii vor... 

 Putea să fie contactați în timpul zilei școlare-deși nu trebuie să fie tot timpul 

în fața unui  dispozitiv electronic. 

 Completa temele în termenul limită acordat de professor. 

 Cere ajutor de profesori sau profesorii asistenți prin intermediul mesajelor 

din cadrul Google Classroom. 

 Anunța profesorii dacă nu reușesc să completeze temele la timp. 

 Menține standard comportamentale înalte așa cum ar face la școală. 

 Fi respectuoși când trimit mesaje adulților. 

 

 

 

 

Învățământul la distanță—Acordul cu școala 
 

 

Părinții/îngrijitorii vor … 

 Se vor asigura că copilul urmează programul zilnic și își completează temele, pentru a evita pierderile  în ceea ce privește procesul de învățare. 

 Anunța școala dacă copilul lor are problem tehnice în a accesa învățarea online în timpul izolarii. 

 Raporta orice absențe-inclusiv simptome Covid-19 sau rezultate positive la teste pentru copilul lor sau altcineva din gospodărie. 

 Asigura că copilul lor folosește platformele online doar pentru scopuri educaționale. 

 Monitoriza  ca elevii să nu acceseze alte materiale si aplicații online. 
 Fi respectuoși atunci când își exprimă nemulțumirile sau îngrijorările către personalul didactic. 

 


