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REGULAMENT PENTRU BUNA DESFAȘURARE A ORELOR ONLINE  

 

1. Elevii și părinții au obligativitatea de a-și verifica permanent conturile G-Suite și 

platforma Google Classroom. 

2. Eventualele probleme vor fi semnalate diriginților/învățătorilor fiecărei clase. 

3. Pentru elevii nou-veniți s-au generat conturi noi, aceștia având obligativitatea să se 

alăture pe platforma Google Classroom la fiecare disciplină/clasă. 

4. Elevii se vor loga pe platformă în intervalul 7.45-8.00. 

5. Camera video a  elevilor aflați online se va menține în permanență deschisă.  

6.  În cazul în care elevul pierde conexiunea la internet, acesta are obligativitatea de a-și 

recupera de la colegi materialele predate.  

7. Temele nepostate la timp vor fi considerate teme neefectuate. Profesorul de la fiecare 

materie va stabili de comun acord cu elevii modalitatea de penalizare. 

8. Prezența la ore este obligatorie, în caz contrar se va consemna absența.  

9. Elevii nu au voie să filmeze, să înregistreze sau să facă fotografii profesorului in 

timpul orelor.  

10. Microfonul se va menține oprit pentru a se evita microfonia, acesta fiind pornit doar 

la solicitarea profesorului. 

11.  Întrebările se vor adresa doar la momentul rezervat acestora în timpul sau la finalul 

orelor.  

12.  Elevii nu vor scrie mesaje pe chat în timpul orelor.  

13.  Nu se vor consuma alimente în timpul orelor.  

14. Elevii vor fi în permanență atenți la ecranul partajat și la explicațiile profesorului. 

15. Elevii au obligativitatea de a consemna în caietele de notițe tot ce le solicită cadrul 

didactic. 

16.  Elevii nu vor părăsi deliberat conferința în timpul orelor, încercând reconectarea în 

cazul unei deconectări. 

17. Elevii pot primi note pentru temele postate, profesorul anunțând în prealabil acest 

lucru. 

18.   În timpul testelor administrate elevilor prezenți la școală, cei din online au 

obligativitatea de a efectua testul ca fișă de lucru.  

19. Pentru evaluările sumative și teze elevii vor fi prezenți fizic la școală. 
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