Protocole continuité pédagogique du Lycée Français Anatole France
École primaire :
- Les maîtresses communiquent avec les élèves et les parents par mail (et/ou pronote).
- Chaque lundi, les maîtresses envoient un plan d’activités hebdomadaire.
- Chaque jour, à 9h00, les maîtresses communiquent aux élèves, un programme de travail pour
la journée.
- Les maîtresses réceptionnent les travaux des élèves et répondent systématiquement en fin
de matinée et en fin d’après-midi.
- Une visioconférence (de 20 à 30 minutes) est organisée, tous les jours, entre la maîtresse
de la classe et ses élèves (selon le niveau, les créneaux ont été précisés par les maîtresses).
- Les professeurs de langues (Arménien et Anglais) donnent deux fois, mercredi
et vendredi, du travail aux élèves.
- Les élèves utilisent leur compte établissement Gmail et « Hangouts » pour la visioconférence.
- Les parents peuvent entrer en contact avec les enseignantes, du lundi au vendredi entre
9h00 et 18h00, par mail (ou via pronote) et par téléphone.

Collège et Lycée :
- Un planning hebdomadaire est envoyé aux élèves des classes de 6ème et de 5ème, les autres
niveaux (classes CNED) suivent la programmation du CNED : Le travail à faire est publié sur
Pronote, pour tous.
- Pour les classes de 6ème et de 5ème, le rythme de l’emploi du temps est respecté. Des activités
sont proposées par toutes les disciplines sauf en Musique, Arts plastiques, technologie et
EPS.
- Pour les classes de 4ème, 3ème, 2nde, 1ère et Tle, le rythme de l’emploi du temps est respecté.
Des activités sont proposées par toutes les disciplines sauf en EPS.
- Une visioconférence (de 20 à 30 minutes) est organisée tous les jours à 9h et à 16h entre le
professeur principal et tous les élèves de la classe.
- Des visioconférences individualisées sont organisées à la demande des élèves ou des parents
avec le professeur d’une discipline.
- Les élèves utilisent leur compte établissement Gmail pour envoyer leurs devoirs et Hangouts
pour les visioconférences. Ils communiquent aussi via Pronote.
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Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիրի հեռավար
դասերի կազմակերպման կանոնակարգ
Տարրական դպրոց :
- Ուսուցչուհիները կապի մեջ են աշակերտների և ծնողների հետ էլ․հասցեների և/կամ Pronoteի միջոցով։
- Յուրաքանչյուր երկուշաբթի ուսուցչուհիները փոխանցում են շաբաթվա աշխատանքի
ծրագիր։
- Յուրաքանչյուր օր ժամը 9-ին ուսուցչուհիները աշակերտներին են փոխանցում տվյալ օրվա
աշխատանքային ծրագիրը։
- Ուսուցչուհիները ստանում են աշակերտների նամակները և պատասխանում են կեսօրի
ավարտին կամ աշխատանքային օրվա վերջում։
- Յուրաքանչյուր օր կազմակերպվում է վիդեոկոնֆերանս /20-30 րոպե/ ուսուցչուհու և
աշակերտների միջև /դասարանի ժամերը պետք է ստուգել ուսուցչուհու հետ/։
- Լեզուների ուսուցչուհիները /Հայոց լեզու և Անգլերեն/ չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերին
առաջադրանքներ են հանձնարարում աշակերտներին։
- Վիդեոկոնֆերանսի համար աշակերտներն օգտագործում են իրենց դպրոցական gmail
հասցեն և Hangouts-ը։
- Ծնողները կարող են ուսուցչուհիների հետ կապ հաստատել երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 9ից 18-ը էլ․հասցեի կամ պրոնոտի միջոցով և հեռախոսով։
Միջին և Ավագ դպրոց :
- Շաբաթվա աշխատանքային ծրագիր է ուղարկվում 6ème և 5ème դասարանների
աշակերտներին,
մնացածը
հետևում
են
CNED-ի
ծրագրին։
Բոլորի
համար
հանձնարարությունները հրապարակվում են Pronote –ում։
- 6ème և 5ème դասարանների համար դասացուցակով նախատեսված դասաժամերը
հատկացվում են տվյալ առարկաներին ։ Բոլոր առարկաներից տրվում են
հանձնարարություններ բացի երաժշտություն, ձեռքի աշխատանք, տեխնոլոգիա և սպորտ
առարկաներից։
- 4ème, 3ème, 2nde, 1ère և Tle դասարանների համար դասացուցակով նախատեսված
դասաժամերը հատկացվում են տվյալ առարկաներին։ Բոլոր առարկաներից հանձնարարվում
են առաջադրանքներ բացի սպորտից։
- Յուրաքանչյուր օր ժամը 9-ին և 16-ին կազմակերպվում են վիդեոկոնֆերանսներ /20-30
րոպե/ հիմնական ուսուցչուհու և բոլոր աշակերտների միջև։
- Անհատականացված վիդեոկոնֆերանսներ են կազմակերպվում աշակերտների կամ
ծնողների խնդրանքով տարբեր առարկաների ուսուցիչների հետ։
- Տնային աշխատանքները աշակերտները փոխանցում են իրենց դպրոցական gmail հասցեների
միջոցով, իսկ վիդեոկոնֆերանսի համար աշակերտներն օգտագործում են Hangouts-ը։ Կարող են
նաև կապ հաստատել Pronote –ի միջոցով։
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