
 

 

Împreună,  

continuăm să învățăm ! 
 
 
 
 

 

Suportul educativ pentru copilul dvs. 
 

• Educație și învățământ la distanță. 
 

• Aprecierea progresului învățării copilului dvs. de către profesorii săi. 
 

• Pregătirea unui plan de lucru pentru copilul dvs. inclusiv exerciții de completat sau activități adaptate 

nevoilor sale. 
 

• Control săptămânal între dvs., copilul dvs. și școală. 
 

• Suport tehnic pentru utilizarea echipamentelor tehnologice pentru învățământul la distanță.  
 
 

 

Resurse suplimentare pentru a-l 

susține pe copilul dvs. 
 
• Site-ul École ouverte și numeroasele sale resurse 

educative pentru a continua să învețe la fiecare dintre 

materii. 
 
• Un meniu educativ pe site-ul École ouverte pentru  

organizarea zilnică în funcție de materiile de revizuit. 

• Truse de activități pedagogice pentru consolidarea 

anumitor teme la materiile obligatorii, inclusiv activități 

simple și distractive. 
 
• Emisiuni speciale și conținut educativ pe site-ul 

enclasse.telequebec.tv grație partenariatului cu Télé-

Québec. 
 
• Un acces gratuit la versiunile numerice ale 

manualelor, caietelor și altor resurse ale principalelor 

edituri școlare până la sfârșitul anului școlar. 
 
• Accesul la școală, după o procedură determinată, 

pentru recuperarea caietelor, manualelor și 

echipamentelor tehnologice. 
 
• Serviciile Alloprof rămân accesibile pentru toți elevii și 

părinții din Québec. 
 

 

 

 

Rolul copilului dvs. 
 

• Să ia cunoștință de planul de lucru primit de la 

profesor și să-l urmeze. 
 
• Să adopte un orar regulat de lucrări școlare de organizat.  
 

Truc : să utilizeze meniurile educative disponibile 

pe École ouverte ca să planifice o săptămână-tip. 
 
• Să participe la cursurile oferite la distanță de 

profesorul său (de profesori, dacă e cazul). 
 
• Să efectueze lucrările propuse în funcție de termenele 

fixate. Truc : Să recurgă la resursele disponibile. 

 

Rolul dvs. ca părinte 
 

• Să puneți la dispoziția copilului dvs. un echipament 

tehnologic și un spațiu apropriat pentru utilizarea sa. 
 
• Să luați la cunoștință planul de lucru și să ajutați 

copilul dvs. să-și fixeze un orar. 
 
• Să acompaniați și să susțineți copilul dvs. în 

continuarea învățământului său. 

 

 

Dacă nu aveți un echipament tehnologic adecvat și conexiune la Internet, 

contactați școala pentru a evalua opțiunile posibile. Copilul dvs. ar putea beneficia 

de un împrumut de echipament. 
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