Reguli de utilizare a iPad-ului
Utilizarea iPad-urilor
1. Dispozitivele sunt destinate în primul rând pentru scopuri școlare. Aceștia trebuie să fie
transportați între școală și casă conform instrucțiunilor date de parinti sau de profesor.

2. Utilizarea iPad-urilor în timpul orelor de scoala este permisă doar la indicația profesorului, în caz contrar
dispozitivul rămâne în ghiozdan sau în dulap.

3. Dispozitivele nu pot fi utilizate în timpul pauzelor.
4. Utilizarea rețelelor de socializare (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp etc.) este interzisă
în timpul orelor de curs. Youtube poate fi folosit în scopuri didactice doar atunci când este cerut de către
profesor.

5. Jocurile pe calculator sunt interzise în școală. Aplicațiile și jocurile de învățare sunt permise atunci când
sunt cerute de către profesor.

Obligațiile elevilor
1. Fiecare elev este responsabil pentru propriul dispozitiv. Cel care a împrumutat aparatul de la școală (i pad
imprumutat) este, de asemenea, răspunzător pentru orice deteriorare.

2. Dispozitivul este întotdeauna protejat cu un capac de protecție și protejat de lichide și alte obiecte din
rucsac. Capacul de protecție nu trebuie să fie îndepărtat.

6. Dispozitivul trebuie adus întotdeauna la școală cu bateria încărcată.
7. Datele de acces necesare (nume de utilizator și parole) trebuie să fie disponibile în orice moment..
8. Trebuie să existe întotdeauna suficientă memorie liberă pentru munca școlară. Dacă nu există spațiu de
stocare, aplicațiile și datele private trebuie șterse imediat.

9. O copie de rezervă GoodNotes trebuie să fie încărcată săptămânal în IServ.
10. Datele produse trebuie să fie întotdeauna stocate în IServ, nu pe dispozitiv. Videoclipurile vor
fi stocate în exterior, în urma consultării cu profesorii.

11. Aplicațiile și datele trebuie să fie organizate astfel încât să poată fi găsite rapid în orice moment.
12. Ar trebui să se poarte căști și să se achiziționeze căști, dacă este necesar.

Conținut, protecția și securitatea datelor
1. Fotografierea, filmarea și înregistrarea audio în incinta școlii sunt interzise,
cu excepția scopurilor didactice.

13. Pe dispozitiv nu se pot vedea sau stoca fotografii, filme, muzică, aplicații sau alte
conținuturi media cu conținut rasist, pornografic, violent, anticonstituțional,
defăimător sau inadecvat.

14. Descărcarea sau difuzarea de filme, muzică și jocuri în incinta școlii este permisă numai în scopuri
didactice.

Cum pot și cum ar trebui părinții și tutorii să însoțească utilizarea iPad-ului
acasă?
1. Asigurați accesul la internet acasă.
15. Discutați cu copilul despre cum să foloseasca cu grijă dispozitivul: dispozitivul este dat într-un loc sigur,
dispozitivul este transportat întotdeauna într-un rucsac, cu capac de protectie etc.

16. Ar trebui să se ajungă la un acord cu copiii cu privire la utilizarea mass-media în timpul liber:
https://www.mediennutzungsvertrag.de/ & www.klicksafe.de/eltern/

17. Copiii și tinerii au nevoie de un somn bun. Este mai bine să nu avem smartphone-uri și tablete în camera
copiilor pe timp de noapte.

18. Să acorde atenție unei varietăți de activități in timpul liber: Sport, muzică și prieteni.
19. Discutați cu copiii despre activitățile și prieteniile online.
20. Să poarte discuții cu copiii despre conținutul și comportamentul problematic pe internet (pornografie,
violență, (cyber-) mobbing). Fiți sensibili și respectați limitele copilului dumneavoastră. Rămâneți deschiși
la întrebările și subiectele copiilor dumneavoastră.

21. încercați împreună cu copilul jocurile și site-urile preferate de pe internet.

De dat inapoi-------------------------------------------------------------------------------------De dat inapoi
Acceptăm regulile de utilizare a iPad*ului.
Numele elevului: _________________________________________________________ Clasa: __________

______________________________________________________________________
Data

Semnătură elevul

___________________________________________________________________________
Data

Semnătura părintelui/tutorelui

