COVID-19 – Continuitate pedagogică
Fişă pentru părinţii elevilor din ciclul 2

În cazul închiderii şcolii, sau de prescripţie sau de menţinere la domiciliu al unui elev,
legătura cu şcoala şi cu sursele de învăţare trebuie menţinută sub diferite forme. Este
important ca fiecare elev, că are sau nu o conectare internet, să beneficieze de această
continuitate.
Copilul şcolarizat în ciclul doi are nevoie să fie îndrumat ca să îşi însuşească sursele de
învăţare şi mijloacele lor de utilizare. Profesorii săi, directorul şcolii, împreună cu
inspectoratul şcolar, veghează ca fiecare elev să îşi consolideze cunoştinţele şi să le
continue, folosind mijloacele adaptate nivelului său.

Sunt părintele unui copil şcolarizat într-un colegiu sau un liceu
Mă asigur că copilul meu dispune de un acces la ENT Biroul meu numeric, că îşi
cunoaşte codul de autentificare şi parola şi că ştie cum să se conecteze.
În caz de nevoie, pot consulta broşura explicativă a principalelor servicii ale ENT
(conectare, caietul elevului...) accesibilă conectându-vă la :
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=845#colleges
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=845#lycees
Consult în mod regulat ENT, mesageria şcolii, pentru a cunoaşte informaţiile
importante relative la evoluţia situaţiei. Situaţia fiind evolutivă, mă conectez pe site-ul
academic şi pe site-ul departamental, pentru a cunoaşte instrucţiunile actualizate.

Veghez ca să poată să se conecteze copilul meu la contul sesiunii sale
ENT, pentru a cunoaşte instrucţiunile profesorilor şi să efectueze
activităţile cerute.
Dacă
şcoala se
închide
Dacă dispozitivul de îndrumare este adoptat de scoală, eu deschid un
cont internet pentru copilul meu, pe platforma CNED „Clasa mea acasă”
şi îl îndrum în demersurile sale de cunoaştere a acestei platforme. Voi
primi o referinţă internet pentru a deschide acest cont.
În caz contrar, eu consult ENT sau contactez şcoala.
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Dacă întâmpin greutăţi, sau dacă nu dispun de o conectare internet, contactez
profesorul principal al clasei sau pe directorul şcolii, pentru a primi instrucţiunile.

CORONAVIRUS COVID-19, PENTRU A SE PROTEJA SI A ÎI PROTEJA PE CEILALTI
Îi reamintesc copilului meu gesturile barieră
Să ne spălăm pe mâini cât mai des.
Să tuşim sau să strănutăm în cot.
Să utilizăm o batistă de unică folosinţă şi să o aruncăm.
DACA SUNTETI BOLNAV : să purtaţi o mască chirurgicală jetabilă.
Aveti întrebări despre coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
0 800 130 000 (apel gratuit)
TRADUCTRICE : PERRIN CATALINA / TRADUCATOARE : PERRIN CATALINA
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