ANEXA 18 _ROI
REGULI DE CONDUITĂ ÎN MEDIUL ONLINE
1.
Participarea la cursurile online este obligatorie, acestea având aceeași importanță ca și cele
desfășurate la școală.
2.
Nu uitați să schimbați pijamaua sau hainele de casă cu o ținută adecvată activității educative. Mare
atenție și la postura corpului, stați corect pe scaun.
3.
Datele voastre de conectare la platformele online sunt strict confidențiale. Dezvăluirea lor altor
persoane încalcă regulamentul pentru protecţia datelor cu caracter personal și poate avea consecințe grave
(înregistrarea unor abateri în contul vostru, modificarea unor teme sau ștergerea lor, stricarea reputației
voastre etc).
4.
Respectați orarul și accesați canalul aferent cursurilor cu 2-3 minute înainte de ora anunțată. Nu
întârziați! Riscați să fiți trecuți absenți.
5.
Accesaţi lecţia online folosind numele real scris corect și complet și chipul vostru ca poză de
profil. În caz contrar, profesorul nu accepta participarea voasră la lecție, deci veți fi notați absenți.
6.
Ţineţi microfonul oprit în momentul conectării . Porniți microfonul doar dacă vă solicită
profesorul acest lucru. Dacă aveţi ceva de comunicat, ridicață mâna, anunțați printr-un emoji sau scrieți
pe chat.
7.
Dacă veţi primi acces la tabla virtuală, scrieți doar dacă vi se solicită acest lucru de către profesor.
Nu interveniți peste profesor sau peste alţi colegi! Platforma folosită de școală permite identificarea
autorului acestor intervenții neadecvate. În acest caz, autorul va fi deconectat și sancționat.
8.
Intervențiile neadecvate de tipul:
•
deconectarea colegilor;
•
deschiderea microfonului fără acordul profesorului;
•
mesajele necorespunzătoare pe chat;
•
limbajul agresiv faţă de colegi sau profesori;
duc la deconectarea autorului și la sancționarea lui conform Regulamentului de ordine interioară al școlii.
9.
Respectați regulamentul pentru protecţia datelor cu caracter personal și drepturile de autor care
interzic înregistrarea conversaţiilor, capturile de ecran în timpul lecţiilor online sau distribuirea
materialelor primite online. Aceste abateri se pedepsesc conform legii.
10.
În cazul temelor primite online, respectaţi termenul de predare.
11.
Scrieți corect și complet mesajele și temele. Folosirea prescurtărilor în comunicarea scrisă online
poate duce la neînțelegerea mesajului sau la o înțelegere greșită a sa.
12.
Fiţi voi înșivă când participați la lecțiile online, pentru că nu sunteţi anonimi şi ceilalţi utilizatori
sunt oameni reali. Evitați să spuneţi şi să faceţi online gesturi pe care nu le-aţi face în realitate. Imaginea
voastră virtuală este la fel de importantă ca și cea reală.
13.
Pentru o comunicare online eficientă, respectați regulile binecunoscute:
•
fiţi amabili;
•
ascultați cu atenție pe cei care vorbesc;
•
înterveniți doar cu acordul coordonatorului (profesorului);
•
respectați subiectul lecției, pentru că orice abatere de la acesta duce la pierderea eficienței
procesului educativ.
14.
Desfășurarea unor activități necorespunzătoare, cum ar fi: să mâncați, să vă jucați cu animalele de
companie, să vă jucați pe un alt dispozitiv în timpul lecției, să vorbiți cu cei de acasă etc. duc la
deconectarea și notarea ca absent a elevului;
15.
Prezența și intervenția altor persoane la lecția online este strict interzisă. Această abatere duce la
sancționarea elevului.

