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A tutte le famiglie della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC12 Golosine

REGOLE DI NETIQUETTE AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI
ISTITUTO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Durante l’emergenza da Covid-19, le attività didattiche ordinarie si sono “spostate” sul web in
piattaforme studiate in modo specifico per le scuole.
La nostra scuola media utilizza come piattaforme ufficiali:
●
●

Registro Elettronico Axios: programmazione attività e consegna dei compiti. Accesso
tramite credenziali date dalla scuola (username e password);
G-suite: classroom, meet, Gmail, drive e le altre app del Sistema. Accesso tramite e-mail
istituzionale (nome.cognome@ic12golosine.education).

Per lavorare al meglio, è necessario seguire regole fondamentali di buona educazione al computer
(“netiquette” = insieme di regole per l’educazione, il rispetto e la responsabilità sul web e online)
durante ogni attività didattica proposta. Di seguito troverete alcune indicazioni su come accedere e
come comportarsi nelle principali attività proposte dai docenti. Si consiglia sempre l’uso del
computer per accedere alle app della piattaforma G-suite, per evitare problemi di
collegamento e per lavorare con maggiore facilità. Ricordate sempre che oltre alla valutazione
di ogni singola disciplina, ogni docente esprimerà un giudizio anche su partecipazione e impegno
e sulle competenze digitali di base che avete acquisito in questo periodo.
LA VIDEO-LEZIONE (lezione in videocall)
Come fare per partecipare alla video-lezione:
Tutte le video-lezioni verranno effettuate sulla app G-Meet che trovate nella piattaforma G-suite.
Il docente comunicherà data e ora della video-lezione sia sul registro elettronico sia nel proprio
corso di G-classroom.
Ecco le istruzioni per partecipare usando il computer (consigliato):
1. Su internet vai alla pagina Gmail.
2. Accedi al tuo account Gmail di posta istituzionale con mail e password fornite dalla scuola
(nome.cognome@ic12golosine.education).
3. Clicca sull’icona in alto a destra con 9 puntini, cerca l’icona con scritto Meet e cliccaci
sopra.
4. Si apre la app Meet; clicca su partecipa a una riunione.
5. Inserisci il nickname del docente che farà la lezione: il nickname di ogni docente è formato
da “cognomedocente_aula” (ad esempio: stevanoni_aula, canel_aula, brusco_aula,
tribuzio_aula, e via così…).
6. Clicca su “partecipa” fino a quando non entrerai nella “stanza” della lezione (si attiverà la
videocamera del tuo tablet/computer).
7. In alternativa, per entrare nella video-lezione è possibile usare il link che il docente inserirà
nello stream del proprio corso su Classroom, come mostrato nella foto qui sotto.

IC12 ග ොග ෝසීග ො පළමු ගරේණිගේ පොසගේ සියලුම පවුේ සඳහො
ආයතනික ඒකොබද්ධ කිරීම සඳහො වූ නීති රීති
ගකොවිඩ් -19 හි හදිසි අවසේථොවකදී, සොමො ය ඉ ැන්වීම් ක්රියොකොරකම් ගවබගේ "පොසැේ" සඳහො
විග ේෂගයන්ව නිර්මොණය කර
ද ඉන්වගෙර්ග ට් ගවබ්සේ හරහො ග
ය
දී.
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අපගේ පොස google හරහො apps කිහිපයක් භොවිතො කරයි:
X ඇක්සිගයෝසේ ඉග ක්ගරොනික් ගේඛ ය (registro elettronico): ක්රියොකොරකම්
උපගේඛ ත කිරීම සහ කොර්යයන්ව භොරදීම. පොස විසින්ව බො දී ඇති අක්තපත්ර හරහො
ප්රගේ ය (පරිශී ක ොමය සහ password);ගමම අවසේතොව ව විෙ සියලුමගද් google මගින්ව
සිදුගේ.
• ජී-සූට්: පන්වති කොමරය, හමුීම, ජීගම්ේ, ඩ්රයිේ සහ ගව ත් ීධිගයො call සහ එදිග දො පන්වති
කොමරගේ
deewal
සිදු
ගවඉ.
ආයතනික
විදුත්
තැපෑ
හරහො
(name.surname@ic12golosine.education).
උපරිමගයන්ව වැඩ කිරීමෙ ම්, සෑම ගයෝජිත ඉ ැන්වීගම් කෙයුත්තකදීම ගහොඳ පරි ණක
අධයොප ගේ මූලික නීති රීති අනු ම ය කිරීම අව ය ගේ (“netiquette” = ගවබගේ සහ
මොර් තව අධයොප ය, ග ෞරවය සහ ව කීම සඳහො නීති මො ොවක්). ගුරුවරුන්ව විසින්ව
ගයෝජ ො කර
ද ප්රධො ක්රියොකොරකම් ව ෙ ප්රගේ විය යුතු ආකොරය සහ හැසිගර ආකොරය
පිළිබඳ ඇඟීම් කිහිපයක් පහත දැක්ගේ. ජී-සූට් ගේදිකොගේ ගයදුම් ව ෙ ප්රගේ ීමෙ,
සම්බන්වධතො ැෙළු වළක්වො ැනීමෙ සහ වඩොත් පහසුගවන්ව වැඩ කිරීමෙ පරි ණකය භොවිතො
කිරීම අපි සැමවිෙම නිර්ගද් කරමු. සෑම පුද් ගයකුගේම වි ය ඇ යීමෙ අමතරව, එක් එක්
ගුරුවරයො සහභොගීත්වය සහ කැපීම සහ ගමම කො පරිච්ගේදය තුළ ඔබ බොග
ඇති මූලික
ඩිජිෙේ කුස තො පිළිබඳව මතයක් ප්රකො කර බව සැමවිෙම මතක තබො න්ව .
ීඩිගයෝ පොඩම (ීඩිගයෝ call පිළිබඳ පොඩම)
ීඩිගයෝ පොඩමෙ සහභොගී වන්වගන්ව ගකගසේද:
සියලුම ීඩිගයෝ පොඩම් ඔබ G-suite ගේදිකොගේ ගසොයො න්ව ො G-Meet ගයදුම මත සිදු කරනු
ඇත.
ගුරුවරයො ීඩිගයෝ පොඩගම් දි ය හො ගේ ොව විදුත් ගේඛ ගේ සහ ඔහුගේ ජී පන්වති කොමර පො
.මො ොගේදී සන්වනිගේද ය කරනු ඇත.
පරි ණකය භොවිතගයන්ව සහභොගී ීමෙ අව ය උපගදසේ ගමන්ව

(නිර්ගද්ශිත):

1. අන්වතර්ජො ගේ Gmail පිටුවෙ යන්ව .
2. පොස විසින්ව සපය
ද ඊගම්ේ සහ මුරපදය සමඟ ඔගබ් ආයතනික විදුත් තැපැේ ජීගම්ේ
ගිණුමෙ පිවිගසන්ව (name.surname@ic12golosine.education).
3. තිත් 9 ක් සහිත ඉහළ දකුගේ ඇති අයික ය මත ක්ලික් කරන්ව , රැසේීම ලියො ඇති
අයික ය ගසොයො එය මත ක්ලික් කරන්ව .
4. හමුීගම් ගයදුම විවෘත ගේ; රැසේීමකෙ සම්බන්වධ ීමෙ ක්ලික් කරන්ව .
5. පොඩම කර ගුරුවරයොගේ අන්වවර්ථ ොමය ඇතුළත් කරන්ව : එක් එක් ගුරුවරයොගේ
අන්වවර්ථ ොමය සෑදී ඇත්ගත් "ගකොේග ොගම_aula" සේගෙවග ෝනි_aula, කැ ේ_aula, බ
us සේගකෝ_උ ො, ට්රිබුසිගයෝ_උ ො සහ ය ොදිය ...).
6. ඔබ පොඩගම් "කොමරයෙ" ඇතුළු ව තුරු "සහභොගී වන්ව " මත ක්ලික් කරන්ව (ඔගබ්
ෙැබ් ෙගේ / පරි ණකගේ කැමරොව සක්රීය වනු ඇත).
7. විකේපයක් ග ස, ීඩිගයෝ පොඩමෙ ඇතුළත් කිරීම සඳහො පහත ඡොයොරූපගයහි දැක්ගව
පරිදි ගුරුවරයො පන්වති කොමරගේ පො course මො ොගේ ප්රවොහයෙ ඇතුළත් කර සබැඳිය භොවිතො
කළ හැකිය.
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Comportamento durante la video-lezione:
Ricordate sempre che comportamento, partecipazione e impegno saranno tutti aspetti valutati!
1. Collegati alla video-lezione massimo 5 minuti prima del suo inizio: se la lezione inizia
alle ore 10, puoi collegarti non prima delle 9:55. Si raccomanda sempre la puntualità.
2. Tieni la videocamera accesa: dobbiamo sapere se stiamo parlando con te. Segui sempre le
indicazioni date dal docente in merito.
3. Tieni il microfono disattivato (spento, non attivo 📫✇ icona microfono rossa) per evitare
sovrapposizioni e eco fastidiosi.
4. Quando il docente parla, ascolta tenendo il microfono spento.
5. Se hai una domanda durante la spiegazione, scrivila su un foglio, aspetta che il docente
finisca di parlare e ti dia la parola. In alternativa, puoi scrivere la domanda nella chat (icona
a forma di fumetto in alto a destra) e il docente appena la vede ed è possibile ti darà risposta.
6. Quando ti viene data la parola, accendi il microfono cliccandoci sopra. Ricorda di
spegnerlo non appena hai finito di parlare.
7. Per migliorare la qualità dell’audio, puoi usare auricolari o cuffie con microfono.
8. Quando la lezione è finita, dopo i saluti, premere l’icona rossa con il simbolo del telefono
per spegnere.
Attenzione! La video-lezione è come una lezione normale in classe, quindi:
●

●
●
●
●
●
●
●

È obbligatoria la presenza alla video-lezione: qualora siate assenti, dovrete giustificare
l’assenza
contattando
tramite
mail
il
docente
(mail
docente:
nome.cognome@ic12golosine.education).
Si richiede di essere presentabili: a scuola non si va in pigiama o non si tiene il cappello in
testa, lo stesso va fatto in video.
È richiesta la puntualità: non sono ammessi ritardi e anche questi vanno giustificati tramite
mail.
Non sono ammessi comportamenti di disturbo o interruzioni con interventi inopportuni e
fuori luogo.
Non sono ammesse offese, “scherzi” o parole inappropriate al contesto classe e alla scuola.
Vanno evitate sovrapposizioni, perciò, se parla un compagno bisogna aspettare il proprio
turno e intervenire quando il docente darà la parola.
La chat va usata solo ai fini della lezione: per sapere come stanno i compagni usate le vostre
chat Whatsapp.
È assolutamente vietato dare il link delle video-lezione a soggetti esterni al gruppo classe.
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●

●

È assolutamente vietato fare registrazioni audio, video o foto di qualsiasi tipo della videolezione. È altrettanto vietata la diffusione di queste. Ogni trasgressione sarà
immediatamente segnalata e punita ai sensi di legge.
Oltre a una valutazione negativa, a seguito di questi comportamenti scorretti e inadeguati i
docenti potranno prendere provvedimenti disciplinari, quali allontanamento dalla lezione
e/o nota disciplinare sul registro.

ීඩිගයෝ පොඩම අතරතුර හැසිරීම:
හැසිරීම, සහභොගීත්වය සහ කැපීම ය

සියේ ඇ යීමෙ ක් කර

බව සැමවිෙම මතක තබො න්ව !

1. ීඩිගයෝ පොඩම ආරම්භ ීමෙ මිනිත්තු 5 කෙ ගපර සම්බන්වධ වන්ව : පොඩම 10 ෙ ආරම්භ වන්වගන්ව

ම්,

ඔබෙ සම්බන්වධ විය හැක්ගක් 9:55 ෙ ගපර ග ොගේ. ගව ොවෙ වැඩ කිරීම සැමවිෙම නිර්ගද් ගකගර්.
2. කැමරොව දි ෙම on ව තබො න්ව : අපි ඔබ සමඟ කතො කරන්වගන්ව දැයි දැ

ැනීමෙ අව යය. ගම්

සම්බන්වධගයන්ව ගුරුවරයො දුන්ව උපගදසේ සෑම විෙම අනු ම ය කරන්ව .
3. කරදරකොරී අතිච්ඡොද යන්ව සහ ගදෝෝංකොරයන්ව වළක්වො ැනීම සඳහො මයිගරෝග ෝ ය ක්රියො විරහිත
කරන්ව

(අක්රිය, සක්රීය ග ොගේ -> රතු මයිගරොග ෝන්ව නිරූපකය).

4. ගුරුවරයො කතො කර

විෙ, මයිරග ෝ ය ක්රියො විරහිත කර සවන්ව ගදන්ව .

5. පැහැදිලි කිරීම අතරතුර ඔබෙ ප්ර ේ යක් ඇත් ම්, එය පත්රයක ලියන්ව , ගුරුවරයො කතො කිරීම අවසන්ව
කර බ ො ඔබෙ බිම ගදන්ව . විකේපයක් ග ස, ඔබෙ චැට් එගක් ප්ර ේ ය ලිවිය හැකිය (ඉහළ දකුගේ
බුබුලු නිරූපකය) ගුරුවරයො එය දුටු වි ස ඔබව දකිනු ඇති අතර එය කළ හැකි ය.
6. ඔබෙ බිම බො දුන්ව විෙ, එය මත ක්ලික් කිරීගමන්ව මයිගරෝග ෝ ය සක්රිය කරන්ව . ඔබ කතො කළ
වහොම එය නිවො දැමීමෙ මතක තබො න්ව .
7. ේරේය උපකරණගේ ගුණොත්මකභොවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහො, ඔබෙ මයිගරෝග ෝ යක් සහිත කරොබු
ගහෝ ගහඩ්ග ෝන්ව භොවිතො කළ හැකිය.
8. පොඩම අවසන්ව වූ පසු, සුබපැතුම් පසු, ක්රියො විරහිත කිරීම සඳහො දුරකථ

සෝංගක්තය සහිත රතු නිරූපකය

ඔබන්ව .
අ තුරු ඇඟීමක්! ීඩිගයෝ පොඩම සොමො ය පන්වති පොඩමක් ගමනි, එබැවින්ව:
Lesson ීඩිගයෝ පොඩමෙ පැමිණීම අනිවොර්ය ගේ: ඔබ ග ොමැති

ම්, ගුරුවරයො විදුත් තැපෑග න්ව

සම්බන්වධ කර ැනීගමන්ව ඔබ ග ොපැමිණීම සොධොරණීකරණය කළ යුතුය (ගුරු ඊගම්ේ:
name.surname@ic12golosine.education).
Present ඔබ ඉදිරිපත් කළ යුතු ය: ඔබ පිජොමො ඇඳීම ගහෝ පොසැගේදී ඔගබ් හිස මත ගතොප්පපියක් තබො ැනීම
ග ොකළ යුතුය.
ගව ොවෙ වැඩ කිරීම අව යයි: ප්රමොදයන්වෙ ඉඩ ග ොගද

අතර ගම්වො විදුත් තැපෑග න්ව ද (gmail හරහො)

සොධොරණීකරණය කළ යුතුය.
• නුසුදුසු ක්රියොවන්වෙ බොධොකොරී හැසිරීම් ගහෝ බොධො කිරීම් ව ෙ ඉඩ ග ොගද්.
පෝංති කොමරයෙ සහ පොසේ සන්වදර්භයෙ වැරදි, "විහිළු" ගහෝ නුසුදුසු වච
කො සීම්වළක්වො ත යුතුය, එබැවින්ව පෝංතිගේ මිතුගරකු කතො කරන්වගන්ව
සිටිය යුතු අතර ගුරුවරයො බිම ගද

විෙ මැදිහත් විය යුතුය.

ව ෙ ඉඩ ග ොගද්.
ම්, ඔහු තම වොරය එ තුරු බ ො
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Chat භොවිතො කළ යුත්ගත් පොඩගම් අරමුණු සඳහො පමණි: ඔගබ් පෝංතිගේ ළමයින්ව ගකගසේ දැයි දැ
ැනීමෙ, ඔගබ් වට්සේඇප්ප(watsapp) කතොබසේ භොවිතො කරන්ව .
Group පන්වති කේඩොයමෙ පිෙතින්ව deewal add කිරීමෙ තහ ම්
ඕ ෑම ආකොරයක ීඩිගයෝ පොඩමක රවය, දෘ ය ගහෝ ඡොයොරූප පටි ත කිරීම සම්ූර්ණගයන්වම තහ ම්ය.
ගම්වො ගබදො හැරීම සමො ව තහ ම්ය. ඕ ෑම උේ ෝං violation

යක් වහොම වොර්තො කර නීතියෙ අනුව ද

ුවම් කරනු ැගබ්.
ගමම වැරදි සහ ප්රමොණවත් ග ොව
/ ගහෝ ගේඛ ගේ වි ය සෙහ

හැසිරීම් අනු ම ය කරමින්ව, ගුරුවරුන්වෙ පොඩගමන්ව ඉවත් කිරීම සහ

වැනි වි ය ක්රියොමොර්

ත හැකිය.

I COMPITI PER CASA E LA LORO CONSEGNA
Dove trovare e come fare per visualizzare i compiti assegnati:
I compiti verranno indicati sul registro elettronico, come sempre, da tutti i docenti nel giorno entro
il quale il compito deve essere svolto.
I compiti assegnati si trovano sulla app Classroom della piattaforma G-suite; all’interno di questa
piattaforma troverete le istruzioni, la consegna e i materiali utili per lo svolgimento del compito.
Inoltre, vedrete anche in questa app la scadenza del compito assegnato.
Ecco le istruzioni per trovare i compiti su Classroom usando il computer:
1. Su internet vai alla pagina Gmail.
2. Accedi al tuo account Gmail di posta istituzionale con mail e password fornite dalla scuola
(nome.cognome@ic12golosine.education).
3. Clicca sull’icona in alto a destra con 9 puntini, cerca l’icona con scritto Classroom e
cliccaci sopra.
4. Si apre la app Classroom; clicca sul riquadro (=classe) della materia di cui cerchi il compito
(ad esempio: se cerchi un compito di italiano, devi scegliere il riquadro “italiano”, e così
via...).
5. Entrato nella classe scelta, scorri lo “stream del corso” fino a quando trovi la scritta “il
docente ha pubblicato un nuovo compito”, cliccaci sopra e si aprirà il compito assegnato.
In alternativa, clicca su “lavori del corso” in alto al centro, scorri la pagina fino a quando
non trovi l’argomento e quindi il compito richiesto e cliccaci sopra.
6. All’interno del compito assegnato troverai tutte le indicazioni per il suo svolgimento,
compresi file o link allegati. In alto è segnata anche la data di scadenza.
Attenzione! Per chi usa solo il cellulare, è necessario scaricare dallo store (Apple store, Google
Play, …) direttamente la app “Classroom” di Google. Apri l'app e accedi usando mail
istituzionale e password, come indicato sopra. Prosegui seguendo le istruzioni qui sopra dal
punto 4 in poi.
Come fare per consegnare i compiti svolti:
Ogni docente indicherà nel compito come dovrà essere svolto e come fare per la consegna.
Non sarà più necessario utilizzare Collabora per consegnare i compiti, ma si caricherà tutto
sulla app Classroom.
Ecco le istruzioni per caricare i compiti svolti su Classroom:
1. Entra nel compito assegnato seguendo le istruzioni riportate sopra.
2. Se il compito è svolto sul proprio quaderno o su un file a parte nel computer:
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3. Svolgi il compito assegnato con programmi specifici sul tuo computer oppure sul tuo
quaderno e fai la scansione/foto.
4. Salva il file del compito sul computer; entra nel compito come indicato sopra.
5. Dentro al compito nel riquadro “Il tuo lavoro” clicca su “Aggiungi” e scegli “File”; cerca il
file salvato nel tuo computer, selezionalo e clicca aggiungi.

ෘහ ගසේවය සහ ඔවුන්වගේ ගබදො හැරීම
පවරො ඇති කොර්යයන්ව ගසොයො න්වගන්ව ගකගසේද සහ බ න්වගන්ව ගකගසේද:
සෑම විෙම ගමන්ව, සියලු ගුරුවරුන්ව විසින්ව එම කොර්යය ඉටු කළ යුතු දි ය විදුත් ගේඛ ගේ සඳහන්ව
ගේ.
පවරො ඇති කොර්යයන්ව ජී-සූට් ගේදිකොගේ පන්වති කොමර ගයදුගමන්ව ගසොයො ත හැකිය; ගමම ගේදිකොව
තුළ ඔබෙ උපගදසේ, භොරදීම සහ කොර්යය ඉටු කිරීම සඳහො ප්රගයෝජ වත් ද්රවය ගසොයො ත හැකිය.
ඊෙ අමතරව, පවරො ඇති කොර්යගේ අවසො දි යද ගමම ගයදුගම් ඔබ දකිනු ඇත.
ඔගබ් පරි ණකය භොවිතගයන්ව පන්වති කොමරගේ ග දර වැඩ ගසොයො ැනීම සඳහො උපගදසේ ගමන්ව :
1. අන්වතර්ජො ගේ Gmail පිටුවෙ යන්ව .
2. පොස විසින්ව සපය
ද ඊගම්ේ සහ මුරපදය සමඟ ඔගබ් ආයතනික විදුත් තැපැේ ජීගම්ේ
ගිණුමෙ පිවිගසන්ව (name.surname@ic12golosine.education).
3. තිත් 9 ක් සහිත ඉහළ දකුගේ ඇති අයික ය මත ක්ලික් කරන්ව , පන්වති කොමරය ය වච ය
සහිත අයික ය ගසොයො එය මත ක්ලික් කරන්ව .
4. පන්වති කොමර ගයදුම විවෘත ගේ; ඔබ ගසොය විෂයගේ (= පන්වතිය) ගකොටුව මත ක්ලික් කරන්ව
(උදොහරණයක් ග ස: ඔබ ඉතොලි homework ගසොයන්වගන්ව ම්, ඔබ "ඉතොලි" ගකොටුව ගතෝරො ත
යුතුය, සහ එගසේ ය ...).
5. ගතෝරො ත් පන්වතියෙ පැමිණි පසු, "ගුරුවරයො ව පැවරුමක් ප්රකො යෙ පත් කර ඇත" යනුගවන්ව
ලිීම ගසොයො න්ව ො ගතක් "පො course මො ො ධොරොව" අනුච
ය කරන්ව , එය මත ක්ලික්
කරන්ව , පවරො ඇති පැවරුම විවෘත ගේ. විකේපයක් ග ස, ඉහළ ගක්න්වද්රගේ ඇති “පො course
මො ො වැඩ” මත ක්ලික් කරන්ව , ඔබ මොතෘකොව ගසොයො න්ව ො ගතක් පිටුව පහළෙ අනුච
ය කර
අව ය කොර්යය කර එය මත ක්ලික් කරන්ව .
6. පවරො ඇති කොර්යය තුළ ලිපිග ොනු ගහෝ අමුණො ඇති සබැඳි ඇතුළුව එහි ක්රියොකොරිත්වය සඳහො
ව සියලු ඇඟීම් ඔබ ගසොයො නු ඇත. කේ ඉකුත් ීගම් දි ය ද ඉහළින්ව ස කුණු කර ඇත.
අ තුරු ඇඟීමක්! ජෝං ම දුරකථ පමණක් භොවිතො කර අයෙ, ගූ ේ "පන්වති කොමර" ගයදුම
බඩොගවන්ව ගකලින්වම බො ත කිරීම අව ය ගේ (ඇපේ ගවළඳසැ , ගූ ේ ප්පගේ, ...). ඉහත දක්වො
ඇති පරිදි ගයදුම විවෘත කර ආයතනික ඊගම්ේ සහ මුරපදය භොවිතො කර ග ොේ වන්ව . 4 ව පියවර
සිෙ ඉහත උපගදසේ අනු ම ය කරන්ව .
ඉටු කර
ද කොර්යයන්ව ඉටු කරන්වගන්ව ගකගසේද:
සෑම ගුරුවරගයක්ම එය සිදු කළ යුතු ආකොරය සහ එය භොර දිය යුතු ආකොරය ගපන්වවො ගදනු ඇත.
පැවරුම් බො දීම සඳහො ගකො ගබොරො( collabora) භොවිතො කිරීම තවදුරෙත් අව ය ග ොවනු ඇත,
මුත් එය පන්වති කොමර ගයදුගම් සියේ පෙවනු ඇත.
පන්වති කොමරගේ සිදුකර කොර්යයන්ව උඩු ත කිරීම සඳහො උපගදසේ ගමන්ව :
1. ඉහත උපගදසේ අනු ම ය කරමින්ව පවරො ඇති කොර්යය ඇතුළත් කරන්ව .
2. කොර්යය ඔබගේ සෙහන්ව ගපොගත් ගහෝ ඔගබ් පරි ණකගේ ගව ම ග ොනුවකින්ව සිදු කරන්වගන්ව
ම්:
3. පවරො ඇති කොර්යය ඔගබ් පරි ණකගේ ගහෝ සෙහන්ව ගපොගත් විග ේෂිත වැඩසෙහන්ව සමඟ සිදු
කර සේකෑන්ව / ඡොයොරූපය කරන්ව .(ග ොගෙෝ)
4. පැවරුම් ග ොනුව පරි ණකගේ සුරකින්ව ; ඉහත දක්වො ඇති පරිදි කොර්යය ඇතුළත් කරන්ව .
5. "ඔගබ් වැඩ" ගකොටුගේ ඇති කොර්යය තුළ "එකතු කරන්ව " මත ක්ලික් කර "ග ොනුව"
ගතෝරන්ව ; ඔගබ් පරි ණකගේ සුරකි
ද ග ොනුව ගසොයන්ව , එය ගතෝරො එකතු කරන්ව ක්ලික්
කරන්ව .

Istituto Comprensivo Statale - Verona 12 - “Golosine”
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6. ඔබගේ ග ොනුව පැවරුමෙ අමුණො ඇත; කොර්යය සම්ූර්ණ කිරීම සඳහො "භොරදීම" මත ක්ලික් කර එය
ගුරුවරයොෙ යවන්ව . ගමතැන්ව සිෙ ප්රගේ ම් වන්ව

ඔබෙ තවදුරෙත් ග ොනුව සෝංසේකරණය කිරීමෙ

ග ොහැකි වනු ඇත.
කොර්යය සම්පොද ය කළ යුතු ග ොනුවක්

ම්:

1. පැවරුම විවෘත කර ඇති ග ොනුව මත ක්ලික් කරන්ව ; එය ක්රියොත්මක කිරීම සඳහො භොවිතො කළ යුතු
වැඩසෙහ

ඔබ සේවයෝංක්රීයව ඇතුළත් කරනු ඇත. උදොහරණයක් ග ස, ගේඛ

ගයදුම සේවයෝංක්රීයව ලිීම

සඳහො විවෘත ගේ.
2. කොර්යය කරන්ව : එය සුරැකීමෙ අව ය ග ොව

බැවින්ව එය සේවයෝංක්රීයව ඩ්රයිේ හි සිදු කරයි.

3. භොරදීගම් කොර්යය අවසො ගේ ඉහළ දකුගේ ඇති “ගබදො හැරීම” ගබොත්තම ක්ලික් කරන්ව . ගමතැන්ව
සිෙ ප්රගේ ම් වන්ව

ඔබෙ තවදුරෙත් ග ොනුව සෝංසේකරණය කිරීමෙ ග ොහැකි වනු ඇත.

කොර්යයකදී ඇ යීමෙ ක් කරන්වගන්ව කුමක්ද:
කර්තවයගේ අන්වතර් තය ගුරුවරයොෙ තක්ගසේරු කළ හැකිය.
සෑම ගුරුවරගයක්ම එම කොර්යය ඉටු කිරීගම්දී එක් එක් ශිෂයයො දක්ව

කැපීම පිළිබඳ සොමො ය

තක්ගසේරුවක් බො ගදනු ඇත.
- කොර්යය සැමවිෙම සිදු කළ යුතු අතර භොර දිය යුතුය: භොර ග ොගදන්වගන්ව

ම්, ගුරුවරයො විදුත්

තැපෑග න්ව සම්බන්වධ කර ැනීගමන්ව ගමය සොධොරණීකරණය කළ යුතුය (ගුරු විදුත් තැපෑ :
name.surname@ic12golosine.education).
- කොර්යය විධිමත් හො සම්ූර්ණ ආකොරයකින්ව සිදු කළ යුතුය: සමහර විෙ, පන්වති කොමරගේ දී ගමන්ව, වර්
පත්රව

ණිත ග දර වැඩ සහ ඉතොලි ගහෝ භොෂො ගර්ඛො තහඩු මත විය හැකිය.

- ගව ොවෙ වැඩ කිරීම අව යයි: භොර දීගම් ප්රමොදය .ණොත්මක ග ස තක්ගසේරු ගකගර්. කොර්යගේ නියමිත
දි ය පිළිබඳව නිතරම විමසිේග න්ව සිටින්ව .
- භොරදීමෙ අව ය ග ොනු ආකෘතිගයන්ව කොර්යය භොර ගදන්ව . උදොහරණයක් ග ස, සේකෑන්ව කිරීම ඉේ ො
සිටින්වගන්ව

ම්, උඩු ත කර

ද ග ොනුව PDF ආකෘතිගයන්ව විය යුතු අතර සර ඡොයොරූපයක් ග ොගේ.

- සෑම ගුරුවරගයක්ම අව ය ආකෘතිගයන්ව ලිපිග ොනු නිෂේපොද ය කිරීමෙ අව ය සියලු ඇඟීම් සහ
උපගදසේ බො ගදනු ඇත. ගමම අවසේථොගේ දී, තක්ගසේරුව අත්පත් කර ත් ඩිජිෙේ කුස තො ගකගරහි
සැ කිලිමත් ව

බව මතක තබො න්ව .
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- පැවරුම බො දිය යුත්ගත් පන්වති කොමර ගයදුම තුළ පමණි. කොර්යය විදුත් තැපෑග න්ව ගහෝ ගෙලිග්රොම්
චැට් හරහො යැීම ස කො බැලිය ග ොහැකි අතර ඕ ෑම අවසේථොවක සෘණොත්මකව තක්ගසේරු කරනු ැගබ්.
පන්වති කොමරය යනු භොවිතො කිරීමෙ නි ගේදිකොවයි.
LE VERIFICHE ONLINE E LA LORO CONSEGNA
Dove trovare e come visualizzare le verifiche scritte:
● Il docente comunicherà data e ora della verifica sul registro elettronico e la verifica sarà
caricata esclusivamente su Classroom.
● La verifica si troverà all’interno dell’app Classroom nello “stream” del corso, esattamente
come i compiti per casa. Pertanto, per poter accedere alla verifica è sufficiente seguire le
istruzioni riportate sopra per entrare su Classroom e cercare il compito assegnato.
● Qualora si trattasse di un’interrogazione (orale), questa sarà svolta sull’app Meet. Il docente
comunicherà sul registro data e ora per l’incontro su Meet. Per poter accedere, basta seguire
le indicazioni sopra riportate per Meet.
Come fare per inviare la verifica scritta:
● Ogni docente indicherà le istruzioni da seguire per la consegna, che verrà fatta direttamente
su Classroom con procedimento simile a quello dei compiti per casa.
● Nel caso di verifiche in formato quiz, all’interno del compito (verifica) troverete il link e
l’icona del test. Cliccandoci sopra entrerete direttamente nel test e potrete svolgerlo. Al
termine, cliccare su invia e il test sarà così definitivamente consegnato al docente.
Cosa sarà oggetto di valutazione in una verifica/interrogazione:
● Oltre alle conoscenze disciplinari acquisite dall’alunno, ogni docente terrà in
considerazione la partecipazione e l’impegno dimostrato.
● È obbligatoria la presenza: in caso di assenza, questa dovrà essere giustificata contattando
il docente tramite mail (mail docente: nome.cognome@ic12golosine.education). Ogni
alunno assente per poter recuperare la verifica o l’interrogazione dovrà contattare il docente
entro il giorno successivo, altrimenti sarà data valutazione negativa. Ad esempio, se la
verifica è il 18 aprile e sono assente, devo contattare il docente tramite mail entro il 19
aprile.
● È richiesta la puntualità sia nella fase di avvio sia in fase di consegna: eventuali ritardi
saranno valutati negativamente.
● Nel caso di interrogazione, su Meet la videocamera dovrà essere sempre mantenuta accesa
e le cuffie indossate.
● Fare attenzione alle richieste riportate nella consegna della verifica: assicurati di aver
rispettato tutte le consegne.
DIRITTO ALLA DISCONESSIONE
Come te, anche i docenti han bisogno di riposare. Hanno una loro vita privata e hanno tutto il diritto
di viverla. Pertanto sei vivamente pregato di non mandare mail / messaggi inopportuni dopo le
17:00 fino alle 8:00 del giorno successivo.
ඔන්ව යින්ව ගචක්පත් සහ ගබදො හැරීම
ලිඛිත ගචක්පත් ගසොයො න්වගන්ව ගකොගහන්වද සහ ගකගසේද:
Register ගුරුවරයො විදුත් ගේඛ ගේ සතයොප ය කළ දි ය හො ගේ ොව සන්වනිගේද ය කර අතර
සතයොප ය පන්වති කොමරයෙ පමණක් උඩු ත කරනු ැගබ්.
Work ගචක්පත පන්වති කොමරගේ ගයදුම තුළ පො stream මො ොගේ “ධොරොව” තුළ හරියෙම ග දර වැඩ ගමන්ව
ගසොයො ත හැකිය. එම නිසො, සතයොප යෙ ප්රගේ ීම සඳහො, පන්වති කොමරයෙ ඇතුළු ීමෙ ඉහත උපගදසේ
අනු ම ය කර පවරො ඇති කොර්යය ගසොයන්ව .
It එය ප්ර ේ යක් ම් (වොචික), ගමය රැසේීගම් ගයදුම මත සිදු ගකගර්. රැසේීගම් දි ය හො ගේ ොව ගුරුවරයො
ගේඛ ගේ සන්වනිගේද ය කරනු ඇත. ප්රගේ ීමෙ, හමුීම සඳහො ඉහත උපගදසේ අනු ම ය කරන්ව .
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ලිඛිත සතයොප ය යවන්වගන්ව ගකගසේද:
Teacher සෑම ගුරුවරගයක්ම භොරදීම සඳහො අනු ම ය කළ යුතු උපගදසේ දක්වනු ඇති අතර, එය ග දර
වැඩව ෙ සමො ක්රියො පටිපොටියක් සමඟ පන්වති කොමරගේ ගකලින්වම සිදු ගකගර්.
Qu ප්ර ේ ොවලියක ප්ර ේ ොවලියක දී, කොර්යය තුළ (සතයොප ය) ඔබ සබැඳිය සහ පරීක්ෂණ නිරූපකය ගසොයො
නු ඇත. එය මත ක්ලික් කිරීගමන්ව ඔබෙ ගකලින්වම පරීක්ෂණයෙ ඇතුළු ව අතර ඔබෙ එය ත හැකිය.
අවසො ගේදී, යැීම මත ක්ලික් කරන්ව , පරීක්ෂණය නි ේචිතවම ගුරුවරයොෙ බො ගදනු ඇත.
සතයොප ය / විමසුමකින්ව ඇ යීමෙ ක් කරන්වගන්ව කුමක්ද:
By ශිෂයයො විසින්ව බො ත් වි ය දැනුමෙ අමතරව, එක් එක් ගුරුවරයො ගපන්වව සහභොගීත්වය හො කැපීම
සැ කිේ ෙ නී.
පැමිණීම අනිවොර්ය ගේ: ග ොමැති විෙ ගුරුවරයො විදුත් තැපෑග න්ව සම්බන්වධ කර ැනීගමන්ව ගමය
සොධොරණීකරණය කළ යුතුය (ගුරු විදුත් තැපෑ : name.surname@ic12golosine.education). සතයොප ය
ගහෝ ප්ර ේ කිරීම් ැවත බො ැනීම සඳහො ග ොපැමිගණ සෑම සිසුගවකුම පසු දි තුළ ගුරුවරයො
සම්බන්වධ කර ත යුතුය, එගසේ ග ොමැති ම් negative ණොත්මක ඇ යීමක් බො ගදනු ඇත. උදොහරණයක්
ග ස, ගචක්පත අගේේ 18 ව අතර මො ග ොපැමිණිගේ ම්, අගේේ 19 ව විෙ ගුරුවරයො විදුත්
තැපෑග න්ව සම්බන්වධ කර ත යුතුය.
Stage ආරම්භක අවධිගේදී සහ ගබදො හැරීගම් අදියගර්දී ගව ොවෙ වැඩ කිරීම අව ය ගේ: ඕ ෑම ප්රමොදයක්
negative ණොත්මක ග ස තක්ගසේරු කරනු ැගබ්.
විමසුමකදී, කැමරොව සැමවිෙම තබො ත යුතු අතර රැසේීගම්දී ගහඩ්ග ෝන්ව පැළඳිය යුතුය.
සතයොප ය භොරදීගම්දී වොර්තො වූ ඉේීම් ගකගරහි අවධො ය ගයොමු කරන්ව : ඔබ සියලු භොර දීම්ව ෙ
අනුකූ ී ඇති බවෙ ව බ ො න්ව .
විසන්වධි කිරීගම් අයිතිය
ඔබ ගමන්වම ගුරුවරුන්වද විගේක ත යුතුය. ඔවුන්වෙ ඔවුන්වගේම ගපෞද් ලික ජීවිතයක් ඇති අතර එය ජීවත්
ීමෙ සෑම අයිතියක්ම ඇත. එබැවින්ව 17:00 න්ව පසු පසුදො 8:00 දක්වො නුසුදුසු විදුත් තැපැේ / පණිවිඩ
ග ොයව ග ස ඔගබන්ව කොරුණිකව ඉේ ො සිටිමු.

I Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado

Il Dirigente Scolastico
Piergiorgio Sartori
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