
LECTIILE LA DISTANTA– Ghidul Elevului

Ce trebuie sa fac?
De ce voi
avea nevoie
sa lucrez de 
acasa?

1.
Sarcinile scolare pentru fiecare zi vor fi puse pe Show 

My Homework. Profesorii tai vor include instructiuni 

referitoare la ce trebuie sa trimiti. De asemenea, vor 

trimite o instiintare pentru cand va trebui sa intri online 

sa participi la lectii.1. Laptopul sau

tableta 2.

3.

4.

Confirma ca esti pregatit/a la inceputul unei lectii

prin logarea pe Microsoft Teams si prin selectarea

clasei care trebuie (profesorul tau va putea sa

vada ca esti online).

2. O camera fara 

zgomot, cu o masa 

sau un birou la care sa 

lucrezi. Nu lucra in 

dormitor.

3. Penarul

5.

6.

Vorbeste respectuos intr-un chat Teams, ca si cand ai 

vorbi la scoala. Functia de chat va fi folosita doar pentru 

a pune intrebari despre lectie, sau dupa cum te indruma

profesorul.
In sectiunea ‚Postari’ a tab-ului Class Team, vei vedea 

iconita ‚Meeting’ pe care trebuie sa dai ‚Join’. Profesorul 

tau va adauga sarcinile aici si te va ajuta.

Trimite ce ai rezolvat daca te roaga profesorul. Acest 

lucru este necesar pentru primirea feedback-ului. 

Profesorul iti va spune cum sa faci trimiterea – fie prin 

Show My Homework, Microsoft Teams sau email.Daca ai intrebari, daca ai nevoie de 

ajutor sau nu intelegi vreo cerinta, 

contacteaza-ti profesorul folosind

chat-ul din Teams.

4. Cartile, caietele

si hartie.
7. ‘Marcheaza ca si ‚Submitted’ toate cerintele si temele care 

au fost puse pe Show My Homework odata ce ai terminat 

exercitiile. 



Purtarea si conduita in timpul
lectiilor de invatare de la distantaCe fac daca am vreo problema?

1. Lucreaza intr-o camera in care e liniste si ai un 
birou. Aceasta nu trebuie sa fie dormitorul, pentru a 
te putea concentra. Pregateste-ti caietele si pixurile.

2. In timpul lectiilor, pune microfonul pe mut si inchide-
ti camera. Daca ai camera, ar trebui sa fii 
imbracat/a in mod adecvat in caz ca s-ar porni 
camera.

3. Ca si in clasa, asculta ce spune profesorul. 
Asteptarile de comportament sunt la fel. Esti in 
timpul instruirii cu clasa.

4. Daca ti se permite sa vorbesti, porneste microfonul, 
dar tine minte sa il inchizi odata ce ai terminat.

1. Nu stiu ce sa fac in timpul unei lectii – intreaba 
profesorul in chat-ul Teams, sau daca nu il poti 
accesa, poti sa ii trimiti un email.

2. Nu am reusit sa ma conectez la ‚Meeting’ si sa 

particip la lectie – nu te ingrijora, unele lectii 

vor fi inregistrate si vei putea sa te uiti la ele 

dand click pe un link. Daca nu, poti sa iti 

contactezi profesorul.

3. Gasesc un subiect foarte dificil – daca profesorul tau 

nu este disponibil, incearca sa folosesti urmatoarele 

resurse: sectiunile relevante din carte, paginilie Firefly 

ale departamentului, notitele de la ore sau site-uri 

recomandate de profesor, precum Bitesize.

5. Camera - Te rugam sa nu te prostesti. Esti intr-o 
lectie, asa ca poarta-te frumos; asteptarile din clasa
se aplica si in timpul lectiei virtuale. 

4. Nu ma simt destul de bine ca sa ma loghez pe 

Teams sau sa rezolv exercitii – nu te ingrijora, ar

trebui sa recuperezi cand te simti mai bine. 

Gasesti ce ai de facut pe Class Team si pe 

Firefly-ul tau.

6. Chat-ul Teams este folosit doar pentru intrebari 

– trateaza asta ca si cand ai avea o conversatie 

cu profesorul la scoala – fii respectuos si 

foloseste un limbaj adecvat.



Initierea in Teams

1. Poti accesa Teams mergand
la office.com, sau pe site-ul 
academiei Crest, folosind link-
ul Office365. Logheaza-te
folosind mail-ul si parola
email-ului tau de la Crest.

2. Fa clic pe iconita Teams pe 
pagina de start a Office 365 in 
dreapta sus.

3. Selecteaza clasa corecta dand
clic pe sectiunea Teams si apoi
gaseste-ti clasa.

4. Daca doresti, poti sa descarci 
versiunea pentru desktop de 
Teams. Poti face asta dand clic 
pe initialele tale in coltul 
dreapta sus.

5.

browser, MS Teams is

not compatible with

Foloseste Chrome sau Internet 
Explorer ca browser, deoarece

Microsoft Teams nu este
compatibil cu Safari.

IMPORTANT!



Comunicarea pe Chat

1. Poti folosi functia de chat pentru a face comentarii relevante sau pentru a pune intrebari.

2. Daca ai vreun comentariu/intrebare, te rog sa iti intrebi profesorul in mod adecvat, folosind Engleza
standard.

3. Profesorul se va uita la comentarii in anumite momente ale lectiei si va incerca sa raspunda la orice
intrebari ai avea.

4. Incepe mesajul cu un salut politicos ca ‘Hello Sir’ sau “hello Miss’ sau ‘Hello Mr/Mrs (adauga numele
de familie).

5. Scrie intr-un ton formal si politicos, folosind Engleza standard.

6. Scrie intrebarile sau comentariile in propozitii intregi si concise (clare).

7. Incheie mesajul multumind profesorului pentru ajutor.


