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“Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis să își lege 

treptat cunoștințele, resursele și destinele. Împreună, într-o perioadă de extindere de 

50 de ani, au construit o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, 

menținând în același timp diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. 

Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările sale și valorile sale cu 

țările și popoarele de dincolo de granițele sale”. 

 

    

ÎN CADRUL CONFERINȚEI DE DESCHIDERE A PROIECTULUI 

”ÎMPREUNĂ PENTRU O INTEGRARE EDUCAȚIONALĂ MAI BUNĂ A 

COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE”, 2SOFT/1.1/133 

VĂ RECOMANDĂM 

     VERIFICAȚI dacă aveți conexiune stabilă la internet înainte de a vă conecta la sesiunea online. 

   SETAȚI toți parametrii tehnici (sunet, microfon, video) înainte de începerea Conferinței pentru a evita      

dificultățile care pot apărea pe parcurs. 

   ASIGURAȚI-VĂ că în încăperea în care vă aflați nu se aud sunete nedorite sau zgomote de afară. De  

asemenea, verificați dacă în cadru (cameră) apare un fundal pe care vi-l doriți. 

 

  CONECTAȚI platforma GOOGLEMEET cu 15 minute mai devreme de începerea Conferinței, accesând 

linkul expediat de organizatori *Vă reamintim că Conferința începe la ora 10:00, 26 mai 2021. 

 

 PREZENTAȚI-VĂ cu numele Dvs., Vă rugăm să nu utilizați numele copiilor, partenerilor, colegilor, un 

nickname, pseudonim sau nume generat de dispozitivul Dvs. 

 DECONECTAȚI microfonul atunci când nu vorbiți. Astfel, comunicarea va fi mai ușoară, fără sunete pe 

fundal. 

 PORNIȚI camera video pentru a asigura eficiența interacțiunii dintre participanți - când putem să vedem 

fața unui altuia, comunicarea e mai plăcută și semnificativă. 

FOLOSIȚI butonul special (ridicarea mâinii) pentru a arăta reacția imediată. 

 UTILIZAȚI chatul pentru comentarii, întrebări și orice alt tip de comunicare (în special în cazul unei 

conexiuni slabe la internet). 

 FIȚI AICI ȘI ACUM – pe cât posibil amânați alte treburi, deconectați alte aplicații, dispozitive și pagini web   

pentru a crește eficiența conlucrării online. Atenția e o resursă limitată.


