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 Așteptarile la învățarea la distanță 

• Trebuie să respectați orarul normal al școlii - lecția și 
ora. 

• La ora prestabilită  când se predă lecția, ar trebui să 
aveți acces la “TEAMS”. 

• Vor fii cel puțin 2 lecții live pe zi pentru toți studenții. 
Acestea vor fi programate în cadrul grupului dvs. de 

clasă (vezi pagina 4) Celelalte 2 lecții vor fi preînregis-
trate sau exerciții. 



 

   Adresa de e-mail a studentului și parola 

Trebuie să vă cunoașteți adresa de e-mail și parola pentru a accesa lectiile 
prin “TEAMS”. Adresa dvs. de e-mail este USER-
NAME@cockshuthill.org.uk 

Dacă nu le puteți aminti, vă rugăm să vizitați: 

                  www.tinyurl.com/CHS-IT-Access 

și completați toate detaliile relevante. 

Numărul de contact al părintelui dvs. va fi folosit ca verificare, astfel încât 
să vă asigurați că se potrivește cu cel deținut de sistem. 

Acces la sisteme de învățatura mixta 

Mergeti la www.tinyurl.com/ChsStudentPortal   aceasta este 
principala zonă de informare a elevilor, unde elevii pot accesa 
zona de lucru, precum și alte legături de învățare. 

Vă va cere să vă autentificați. Trebuie să utilizați adresa de e-
mail și parola școlii. Adresa dvs. de e-mail este USER-
NAME@cockshuthill.org.uk înlocuiți cuvântul USERNAME cu 
datele de conectare pe care le utilizați pentru a accesa calcula-
toarele școlii, de ex. 20BURTIM 

Faceți clic pe “TEAMS”                    cu orice dispozitiv, se reco-
mandă descărcarea aplicației. Pe o tabletă sau telefon, acest 
lucru se poate face prin I app Store. Pe un laptop, calculator 
sau laptop tip  “Chroome book” acest lucru se poate face 
tastând “DOWNLOAD TEAMS” în Google și selectând primul 
link din Microsoft. 

Portalul include, de asemenea, videoclipuri de ajutor și ghiduri. 
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pe “join now”. 

 

 

 

 

Lecții LIVE 

Faceți clic pe Postări pe bara de navigare principală din clasa dvs. 

 

 

Profesorul dvs. a postat un mesaj și va fi o întâlnire pregătită pentru lectie  

 

 

 

 

 

După ce faceți clic 
pe întâlnirea pro-
gramată, veți intra 
într-o sală de astep-
tare. 

 

Va trebui să opriți 
camera de video și 
să dezactivați micro-
fonul și să faceți clic 

Cum sa puneți întrebări în timpul lecțiilor 

În timpul lecției, puteți folosi mâna și profesorul va fi informat. Sau utilizați 
funcția de chat în cadrul întâlnirii. 
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Deschiderea și finalizarea lucrării 

Pe “TEAMS” fiecare clasă are propria zonă (clasă virtuală). 
Care poate fi accesată făcând clic pe butonul Echipe din bara 
de navigare din stânga din cadrul aplicației pentru echipe (vezi 
pagina 2) 

Faceți clic pe subiectul / clasa pe care doriți să o accesați. 

 

În partea de sus a fiecărei clase există o bară de navigare: 

 

Faceți clic pe lucrare pentru a accesa orice instrucțiuni și pentru a lucra. 
Faceți clic pe piesa de lucru. Puteți scrie direct pe acesta și se va salva 

automat. Sau puteți apăsa 
pe adăugați lucrări pentru a 
adăuga ceva suplimentar. 

 

Odată finalizat, reveniți la 
“TEAMS” și 
faceți clic pe 
TURN IN. 

Întrebări 

Faceți clic pe Postări pe bara de navigare principală din clasa dvs. 

 

 

Apoi, puteți posta un mesaj profesorului dvs. utilizând bara de text din 
partea de jos. 
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