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COD DE CONDUITĂ ONLINE 

 

 Considerăm că o parte din ceea ce face ca învățarea să fie specială în mediul online este șansa de a 

comunica cu parteneri (elevi, părinți, profesori) și de a învăța unul de la celălalt. 

 A face parte din această comunitate de învățare înseamnă a vă purta cu onestitate, respect și 

bunătate față de ceilalți participanți, elevi, părinți și educatori. 

Prin urmare, ca participant, sunteți de acord că: 

 Vă înregistrați (pe platformele/aplicațiile utlilizate) cu un singur cont și utilizați un nume de profil 

adecvat/corespunzător. 

 Nu veți furniza datele de contact personale ale colegilor și ale profesorilor pe alte platforme.  

 Comentariile și lucrările pe care le postați sunt produse proprii și, dacă citați ceva dintr-un alt loc 

(inclusiv alte comentarii), îl creditați/menționați pe autor. 

 Sunteți respectuos față de ceilalți, nu folosiți cuvinte și nu împărtășiți conținut care este agresiv 

sau instigator.  

 Participați onest la sondaje, chestionare, teste și evaluări și nu împărtășiți răspunsurile. 

 Sunteți constructiv și de sprijin atunci când oferiți feedback altor cursanți în activități și discuții. 

 Respectați legea și nu participați sau încurajați activități ilegale sau potențial dăunătoare.  

 Sunteți aici pentru educație, nu pentru a face reclamă pentru produse sau servicii. 

 Adăugați conversații, dacă sunt solicitate, nu postați același comentariu de mai multe ori. 

 Nu postați comentarii care nu au legătură cu activitatea educativă.  

 Dacă nu sunteți de acord cu ideile cuiva, veți discuta în privat acele idei, mai degrabă decât să le 

criticați sau să le atacați personal. 

 Veți ajuta comunitatea Colegiului Național Pedagogic ”Andrei Șaguna”  raportând comentarii 

despre care credeți că au încălcat acest Cod de conduită. 
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