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Overview 

Overview 
Prezentare 

Sir William Stanier offers a full remote learning timetable of five hours for students in year 7-11. The two main 
platforms that the school will be using are SMHW and Office 365 Teams. The following information will support all 
students getting the most out of their remote learning experience.  

Sir William Stanier oferă un program complet de învățare la distanță de cinci ore pentru studenții din anii 7-
11. Cele două platforme principale pe care le va folosi școala sunt SMHW și Office 365 Teams. Următoarele 
informații vor ajuta toți elevii să profite la maximum de experiența lor de învățare la distanță 

For further support logging into either SMHW or Teams, please email KS3@sws.cheshire.sch.uk if your child is in year 
7, 8 or 9 or KS4@sws.cheshire.sch.uk if your child is in year 10 or 11. 

Pentru asistență suplimentară pentru conectarea la SMHW sau la echipe, vă rugăm să trimiteți un e-mail la 
KS3@sws.cheshire.sch.uk dacă copilul dvs. este în anii 7, 8 sau 9 sau KS4@sws.cheshire.sch.uk dacă copilul 
dvs. este în anul 10 sau 11. 

 Our remote learning timetable reflects a student’s timetable when they are in school. To allow teachers time to 
set up for the Live Learning Events (LLE) all lessons will commence at the following times for all year groups: 
 

 Programul nostru de învățare la distanță reflectă programul unui elev când se află la școală. Pentru a le permite 
profesorilor să se pregătească pentru Evenimentele de Învățare Live (LLE), toate lecțiile vor începe la următoarele 
ore pentru grupurile din tot anul: 

 

Form Time 
8:40am 

Period 1 
9:15am 

Period 2 
10:15am 

Period 3 
11:35am 

Period 4 
12:35pm 

Period 5 
2:05pm 

 

 To ensure students can join the right lessons, all links will be posted on SMHW on the day of the LLE 
 Students are encouraged to log on five minutes before the lesson and communicate using the Q&A function 

 
 Pentru a vă asigura că elevii se pot alătura lecțiilor potrivite, toate linkurile vor fi postate pe SMHW în ziua LLE 
 Elevii sunt încurajați să se conecteze cu cinci minute înainte de lecție și să comunice utilizând funcția de întrebări 
și răspunsuri 

 

How To Get Started *Cum să începeți 
Before you start your LLEs and SMHW tasks you will need to have the following resources ready: 

Înainte de a începe  LLE și SMHW, va trebui să aveți următoarele resurse pregătite: 

- Pen/Pencil/ Pix / Creion 
- Ruler & Rubber/ Rigla și cauciuc 
- Lined and plain paper/ Hârtie căptușită și simplă 
- Comfortable chair and table/ Scaun și masă confortabile 
- IT device such as smartphone, laptop or tablet/ Dispozitiv IT, cum ar fi smartphone, laptop sau tabletă 

 

 

mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
mailto:KS4@sws.cheshire.sch.uk
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- Your next steps are to then:/ Pașii următori sunt: 

1. Log into SMHW / Conectați-vă la SMHW 
2. Click timetable to see your lessons / Faceți clic pe program pentru a vă vedea lecțiile 
3. Look for red boxes as these are your LLEs (lessons) for the day/ Căutați căsuțe roșii, deoarece acestea sunt 

LLE-urile dvs. (lecțiile) pentru ziua respectivă 
4. Click the relevant red box / Faceți clic pe caseta roșie relevantă 
5. Scroll to the bottom of the page for the link/ Derulați până la partea de jos a paginii pentru link 

If for any reason you need to watch the lesson again, you will need to look on Microsoft Stream. 

If you require any support with resources then please email KS3@sws.cheshire.sch.uk if your child is in year 7, 8 or 9 
or KS4@sws.cheshire.sch.uk if your child is in year 10 or 11. 

Dacă din orice motiv trebuie să urmăriți din nou lecția, va trebui să vă uitați la Microsoft Stream. 

Dacă aveți nevoie de asistență cu resurse, vă rugăm să trimiteți un e-mail la KS3@sws.cheshire.sch.uk dacă copilul 
dvs. este în anii 7, 8 sau 9 sau KS4@sws.cheshire.sch.uk dacă copilul dvs. este în anul 10 sau 11. 

 

Student Rules and Expectations 
Reguli și cerinte pentru studenți 

 
Any breach of the following rules and expectations could lead to your interactive access to Teams and SMHW being 
restricted: 
Orice încălcare a următoarelor reguli și cerinte ar putea duce la restricționarea accesului dvs. interactiv la echipe și 
SMHW: 
  

 Be ready to log-in by 8:40am each day 

 Ensure that your parents/carers are aware that you are participating in the live online lesson  

 Ensure that you are appropriately dressed and sitting upright – not lying on a bed or sofa  

 Remain engaged in the lesson 

 Be polite on the Q&A function   

 Do NOT share the Teams link with others outside of your school friends 

 Do NOT capture the screen  

 Fiți gata să vă conectați până la 8:40 în fiecare zi 

  Asigurați-vă că părinții / îngrijitorii dvs. sunt conștienți de faptul că participați la lecția online live 

  Asigurați-vă că sunteți îmbrăcat corespunzător și așezați în poziție verticală - nu culcați pe pat sau canapea 

  Rămâi angajat în lecție 

  Fii politicos cu privire la funcția Q&A 

  NU împărtășiți link-ul Echipe cu alții din afara prietenilor școlii 

  NU capturați ecranul 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
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Please also be aware of the following: 
 Vă rugăm să rețineți, de asemenea, următoarele: 
 

 The lesson will be recorded and made available later on Microsoft Stream  

 The “Chat” function has been set to only allow messages to everyone (no private messages) – a copy of 

anything typed into the chat will be retained by the school and anything that is inappropriate will be 

communicated to your parents/carers  

 Lecția va fi înregistrată și disponibilă ulterior pe Microsoft Stream 

 Funcția „Chat” a fost setată pentru a permite mesajele către toată lumea (fără mesaje private) - o copie a 

oricărui lucru introdus în chat va fi păstrată de școală și orice lucru nepotrivit va fi comunicat părinților / 

îngrijitorilor dvs. 

 

In participating in this live learning event, you are accepting the terms of Teams privacy policy, that 
lies outside Sir Williams Stanier School’s control and by the school’s Attitude to Learning Policy (if you require a copy 
of this please email admin@sws.cheshire.sch.uk  

Participând la acest eveniment de învățare live, acceptați privacy policy, care nu se află sub controlul Școlii Sir Williams 
Stanier și prin Politica de atitudine a învățării școlii (dacă aveți nevoie de o copie a acestui lucru, vă rugăm să trimiteți 
un e-mail la adresa adminad@sws.cheshire. sch.uk 

 

Attendance  
Prezență 

 

 All remote learning is compulsory 

 All students should be attending form time from 8:40am and then each of their five daily lessons 

 For any students who are not attending and engaging, communication home will be made by the school on a 

daily basis 

 Învățarea la distanță este obligatorie 

 Toți studenții ar trebui să participe la ora formularului începând cu ora 8:40 și apoi fiecare dintre cele cinci lecții 

zilnice 

 Pentru elevii care nu participă și nu se angajează, comunicarea la domiciliu va fi făcută zilnic de către școală 

 

  

https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement
mailto:admin@sws.cheshire.sch.uk
https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement
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Year 7 Remote Learning Live Learning Event (LLE) Timetable 
Anul 7 Program de învățare la distanță în timp real (LLE) 

The following timetable is for the whole year group where lessons and LLE Links can be accessed on SMHW. Students 
will therefore need to attend the subject that they would have if they were in school at that time. 

Următorul calendar este pentru întregul grup de an, unde lecțiile și legăturile LLE pot fi accesate pe SMHW. Prin 
urmare, elevii vor trebui să participe la subiectul pe care l-ar avea dacă ar fi la școală în acel moment. 

 

Period/Day 
Form 
Time 

8:40am 

P1 
9:15am 

P2 
10:15am 

P3 
11:35am 

P4 
12:35pm 

P5 
2:05pm 

Monday Assembly 
German, 

History or 
PE* 

Art, Drama 
or Maths PE or Science English or 

History 
Personal 

Development 

Tuesday Form Time DT or 
English PE* or DT English or 

Maths 
Art, Music or 
Computing 

Personal 
Development 

Wednesday Form Time Maths or 
Science 

German, 
History or RE 

Drama Music 
or PE* 

Science or 
English 

English, Art or 
Music 

Thursday Form Time English, Art 
or Drama 

Maths or 
English 

Science or 
Maths 

Maths, Art or 
Drama 

Personal 
Development 

Friday Fab Friday 
Assembly 

Science, 
German or 

RE 

German, RE 
or Maths 

Maths or 
Science 

Computing 
or English Art or Music 

 

*A number of core PE lessons will be recorded lessons and not LLEs. Links to these will still be on SMHW. 

For further support with any matters relating to your child’s learning or wellbeing, please email 
KS3@sws.cheshire.sch.uk. 

* Un număr de lecții de bază PE vor fi lecții înregistrate și nu LLE. Linkurile către acestea vor fi în continuare pe 
SMHW. 

Pentru asistență suplimentară cu privire la orice chestiuni legate de învățarea sau bunăstarea copilului dvs., vă 
rugăm să ne trimiteți un e-mail KS3@sws.cheshire.sch.uk. 

 

Personalised Student Timetables  Orare personalizate pentru studenți 

Your child can find their own personalised timetable on SMHW, on the left-hand side. This will show your child 
exactly what subjects they have each day. 

Copilul dvs. își poate găsi propriul orar personalizat pe SMHW, în partea stângă. Aceasta îi va arăta copilului exact ce 
subiecte au în fiecare zi. 

mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
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Year 8 Remote Learning Live Learning Event (LLE) Timetable 
Anul 8 Program de învățare la distanță în timp real (LLE) 

The following timetable is for the whole year group where lessons and LLE Links can be accessed on SMHW. Students 
will therefore need to attend the subject that they would have if they were in school at that time. 

Următorul calendar este pentru întregul grup de an, unde lecțiile și legăturile LLE pot fi accesate pe SMHW. Prin 
urmare, elevii vor trebui să participe la subiectul pe care l-ar avea dacă ar fi la școală în acel moment. 

 

Period/Day Form Time 
8:40am 

P1 
9:15am 

P2 
10:15am 

P3 
11:35am 

P4 
12:35pm 

P5 
2:05pm 

Monday Y8 Assembly Computing 
or Maths 

History, RE 
or DT 

German, 
History or 

English 

English, Art 
or Music 

Personal 
Development 

Tuesday Form Time Art or Maths 
German, 

History, RE 
or Science 

English or 
Art 

PE* or 
English 

Personal 
Development 

Wednesday Form Time Art, Drama, 
Music or PE 

Art Drama, 
Music or 
Science 

Maths or 
Computing 

Science or 
Maths 

English, 
German, 
History 

Thursday Form Time 
Maths, 

German or 
RE 

Art, Drama, 
Music, 

History or RE 

DT, Art or 
Drama 

Science or 
English 

Personal 
Development 

Friday Y8 Fab Friday 
Assembly Maths 

Science, 
Drama or 

Music 

Maths or 
English 

English or 
PE* PE or Science 

 

*A number of core PE lessons will be recorded lessons and not LLEs. Links to these will still be on SMHW. 

For further support with any matters relating to your child’s learning or wellbeing, please email 
KS3@sws.cheshire.sch.uk. 

* Un număr de lecții de bază PE vor fi lecții înregistrate și nu LLE. Linkurile către acestea vor fi în continuare pe 
SMHW. 

Pentru asistență suplimentară cu privire la orice chestiuni legate de învățarea sau bunăstarea copilului dvs., vă 
rugăm să ne trimiteți un e-mail KS3@sws.cheshire.sch.uk. 

 

Personalised Student Timetables 

Orare personalizate pentru studenți 

Your child can find their own personalised timetable on SMHW, on the left-hand side. This will show your child 
exactly what subjects they have each day. 

Copilul dvs. își poate găsi propriul orar personalizat pe SMHW, în partea stângă. Aceasta îi va arăta copilului exact ce 
subiecte au în fiecare zi. 

mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
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Year 9 Remote Learning Live Learning Event (LLE) Timetable 
Anul 9 Program de învățare la distanță în timp real (LLE) 

The following timetable is for the whole year group where lessons and LLE Links can be accessed on SMHW. Students 
will therefore need to attend the subject that they would have if they were in school at that time. 

Următorul calendar este pentru întregul grup de an, unde lecțiile și legăturile LLE pot fi accesate pe SMHW. Prin 
urmare, elevii vor trebui să participe la subiectul pe care l-ar avea dacă ar fi la școală în acel moment. 

 

Period/Day Form Time 
8:40am 

P1 
9:15am 

P2 
10:15am 

P3 
11:35am 

P4 
12:35pm 

P5 
2:05pm 

Monday 
 

Y9 Assembly 
Art, Drama, 

Music or 
English 

Maths or 
Science 

English, Art 
or Music 

History, 
Spanish or 

Maths 

Personal 
Development 

Tuesday Form Time 
History, RE, 
Spanish or 
Computing 

Maths, Art or 
Music 

Art, Drama, 
Music or 

Maths 

Science or 
English 

Personal 
Development 

Wednesday Form Time 
English, 

History or 
Spanish 

Maths or 
Science DT or English Art, Music or 

PE* 
History, RE or 

Maths 

Thursday Form Time Science or 
PE* 

PE* or 
Science 

Art, Drama 
or Maths 

English, 
History, RE or 

Spanish 

Personal 
Development 

Friday 
 

Y9 Fab Friday 
Celebration  

English, Art 
or Drama 

Maths or 
English 

PE*, Art or 
Drama 

Science, 
History or RE 

Computing or 
DT 

 

*A number of core PE lessons will be recorded lessons and not LLEs. Links to these will still be on SMHW. 

For further support with any matters relating to your child’s learning or wellbeing, please email 
KS3@sws.cheshire.sch.uk. 

* Un număr de lecții de bază PE vor fi lecții înregistrate și nu LLE. Linkurile către acestea vor fi în continuare pe 
SMHW. 

Pentru asistență suplimentară cu privire la orice chestiuni legate de învățarea sau bunăstarea copilului dvs., vă 
rugăm să ne trimiteți un e-mail KS3@sws.cheshire.sch.uk. 

 

 

Personalised Student Timetables 

Orare personalizate pentru studenți 

Your child can find their own personalised timetable on SMHW, on the left-hand side. This will show your child 
exactly what subjects they have each day. 

Copilul dvs. își poate găsi propriul orar personalizat pe SMHW, în partea stângă. Aceasta îi va arăta copilului exact ce 
subiecte au în fiecare zi. 

mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
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Year 10 Remote Learning Live Learning Event (LLE) Timetable 
Anul 10 Program de învățare la distanță în timp real (LLE) 

The following timetable is for the whole year group where lessons and LLE Links can be accessed on SMHW. Students 
will therefore need to attend the subject that they would have if they were in school at that time. 

Următorul calendar este pentru întregul grup de an, unde lecțiile și legăturile LLE pot fi accesate pe SMHW. Prin 
urmare, elevii vor trebui să participe la subiectul pe care l-ar avea dacă ar fi la școală în acel moment. 

 

Period/Day Form Time 
8:40am 

P1 
9:15am 

P2 
10:15am 

P3 
11:35am 

P4 
12:35pm 

P5 
2:05pm 

Monday 
Celebration 
Assembly – 

Mr Chapman  
Science or RE English Maths 

Art, Drama, 
DT, Food, 

History, PE, IT 

Science or 
RE 

Tuesday Form Time 

History, 
Science, 

Personalised 
Learning or 
Geography 

English 
Personalised 
Learning or 

PE* 
Maths Science or 

RE 

Wednesday Form Time Science or RE English 

History, 
Science, 

Personalised 
Learning or 
Geography 

Art, Business, 
DT, Food, 
Music, PE 
Spanish 

Science or 
RE 

Thursday Form Time 
Art, Drama, 
DT, Food, 

History, PE, IT 

Art, Drama, 
DT, Food, 

History, PE, IT 

PE*, 
Personalised 

Learning 
Science or RE English 

Friday 
Q&A 

Assembly – 
Mr Smissen 

Art, Business, 
DT, Food, 
Music, PE 
Spanish 

Art, Business, 
DT, Food, 
Music, PE 
Spanish 

History, 
Science, 

Personalised 
Learning or 
Geography 

Maths Maths 

 

*A number of core PE lessons will be recorded lessons and not LLEs. Links to these will still be on SMHW. 

For further support with any matters relating to your child’s learning or wellbeing, please email 
KS4@sws.cheshire.sch.uk. 

* Un număr de lecții de bază PE vor fi lecții înregistrate și nu LLE. Linkurile către acestea vor fi în continuare pe 
SMHW. Pentru asistență suplimentară cu privire la orice chestiuni legate de învățarea sau bunăstarea copilului dvs., 
vă rugăm să ne trimiteți un e-mail KS3@sws.cheshire.sch.uk. 

 

Personalised Student Timetables 

Orare personalizate pentru studenți 

Your child can find their own personalised timetable on SMHW, on the left-hand side. This will show your child 
exactly what subjects they have each day. 

Copilul dvs. își poate găsi propriul orar personalizat pe SMHW, în partea stângă. Aceasta îi va arăta copilului exact ce 
subiecte au în fiecare zi. 

 

mailto:KS4@sws.cheshire.sch.uk
mailto:KS3@sws.cheshire.sch.uk
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Year 11 Remote Learning Live Learning Event (LLE) Timetable 
Anul 11 Program de învățare la distanță în timp real (LLE) 

The following timetable is for the whole year group where lessons and LLE Links can be accessed on SMHW. Students 
will therefore need to attend the subject that they would have if they were in school at that time. 

Următorul calendar este pentru întregul grup de an, unde lecțiile și legăturile LLE pot fi accesate pe SMHW. Prin 
urmare, elevii vor trebui să participe la subiectul pe care l-ar avea dacă ar fi la școală în acel moment. 

Period/Day 
Form 
Time 

8:40am 

P1 
9:15am 

P2 
10:15am 

P3 
11:35am 

P4 
12:35pm 

P5 
2:05pm 

Monday 
Q&A 

Assembly – 
Mr Smissen 

Maths or 
English PE* 

Science, 
Computer 
Science, 

History or 
Geography 

Science or RE Maths or 
English 

Tuesday Form Time Maths or 
English Science or RE Science or RE 

Science, 
Computer 
Science, 

History or 
Geography 

Maths or 
English 

Wednesday Form Time 

Art, Drama, 
D&T, Food, 
History, IT 
or Sports 
Science 

Art, Drama, 
D&T, Food, 

History, IT or 
Sports 

Science 

Maths or 
English 

Maths or 
English 

Art, Business, 
Engineering, 
Food, Music, 

Spanish or 
Sports 

Science 

Thursday Form Time Maths or 
English 

Maths or 
English 

Science, 
Computer 
Science, 

History or 
Geography 

Art, Drama, 
D&T, Food, 

History, IT or 
Sports Science 

Science or RE 

Friday 
Celebration 
Assembly – 

Mr 
Chapman 

Science or 
RE PE* 

Art, Business, 
Engineering, 
Food, Music, 

Spanish or 
Sports Science 

Art, Business, 
Engineering, 
Food, Music, 

Spanish or 
Sports Science 

Science or RE 

 

*A number of core PE lessons will be recorded lessons and not LLEs. Links to these will still be on SMHW. 

For further support with any matters relating to your child’s learning or wellbeing, please email 
KS4@sws.cheshire.sch.uk. 

* Un număr de lecții de bază PE vor fi lecții înregistrate și nu LLE. Linkurile către acestea vor fi în continuare pe 
SMHW. 

Pentru asistență suplimentară cu privire la orice chestiuni legate de învățarea sau bunăstarea copilului dvs., vă 
rugăm să ne trimiteți un e-mail KS4@sws.cheshire.sch.uk. 

Personalised Student Timetables 

Orare personalizate pentru studenți 

Your child can find their own personalised timetable on SMHW, on the left-hand side. This will show your child 
exactly what subjects they have each day. 

mailto:KS4@sws.cheshire.sch.uk
mailto:KS4@sws.cheshire.sch.uk
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Copilul dvs. își poate găsi propriul orar personalizat pe SMHW, în partea stângă. Aceasta îi va arăta 
copilului exact ce subiecte au în fiecare zi. 
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Technical Support 
Suport tehnic 

Microsoft Teams Support  
Sir William Stanier offers Microsoft 365 for all students. This means that all students will be able to download the key 
programmes they need to complete work set on SMHW. This includes, Word, Excel, Powerpoint and our online 
learning platform – Microsoft Teams etc. 

Sir William Stanier oferă Microsoft 365 pentru toți studenții. Aceasta înseamnă că toți studenții vor putea descărca 
programele cheie de care au nevoie pentru a finaliza setul de lucru pe SMHW. Aceasta include Word, Excel, Powerpoint 
și platforma noastră de învățare online - Microsoft Teams etc. 

 Click Here to watch a short video on what Microsoft Teams is 
 To get started, follow the key guidance below 
 Click Herepentru a viziona un scurt videoclip despre ce este Microsoft Teams 
  Pentru a începe, urmați instrucțiunile cheie de mai jos 

For installing Microsoft on a Computer/Mac   Pentru instalarea Microsoft pe computer / Mac 

1. Open a web browser 
2. Type in portal.office.com 
3. Type in your school email address that the school has set up for you which is your normal school log in followed 

by @sws.cheshire.sch.uk eg, j.fraser.18@sws.cheshire.sch.uk 
4. Enter your password that you would use when logging into a computer at school 

- If you have forgotten your password, please email studentpassword@sws.cheshire.sch.uk with your name 
and username only 

- A member of the IT Team will call home with your password within 72 working hours 
5. Once logged on you will be able to access and download the Microsoft suite. Click the ‘Install office’ button 

that can be found on the top right of the webpage and then ‘Install Software’ 
6. Once downloaded, you will be able to log in using your school email address and password. For an online video 

guide, please Click Here 
1. Deschideți un browser web 
2. Tastați portal.office.com 
3. Introduceți adresa de e-mail a școlii pe care școala a configurat-o pentru dvs., care este autentificarea dvs. 
normală la școală, urmată de @ sws.cheshire.sch.uk, de exemplu, j.fraser.18@sws.cheshire.sch.uk 
4. Introduceți parola pe care ați folosi-o atunci când vă conectați la un computer la școală 
- Dacă v-ați uitat parola, vă rugăm să trimiteți un e-mail studentpassword@sws.cheshire.sch.uk numai cu 
numele și numele de utilizator 
- Un membru al echipei IT va suna acasă cu parola dvs. în termen de 72 de ore lucrătoare 
5. Odată conectat, veți putea accesa și descărca suita Microsoft. Faceți clic pe butonul „Instalare birou” care 
poate fi găsit în partea dreaptă sus a paginii web și apoi pe „Instalați software” 
6. După descărcare, vă veți putea conecta folosind adresa de e-mail și parola școlii. Pentru un ghid video online, 
vă rugăm să faceți Click Here 

Installing Microsoft on a smartphone or iPad     Instalarea Microsoft pe un smartphone sau iPad 

1. Go to the app store and search for Microsoft Office 
2. You can either download the whole suite of Apps or individual Apps eg, word, powerpoint etc 
3. Once downloaded, you should be able to log on using your new Microsoft 365 email address and password 

1. Accesați magazinul de aplicații și căutați Microsoft Office 
2. Puteți descărca întreaga suită de aplicații sau aplicații individuale, de exemplu, word, powerpoint etc. 
3. Odată descărcat, ar trebui să vă puteți conecta folosind noua adresă de e-mail și parola Microsoft 365 

Please click here for further information on how to access Microsoft Teams as part of the school’s remote learning platform. 

https://support.microsoft.com/en-us/office/video-what-is-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d?wt.mc_id=otc_microsoft_teams
https://support.microsoft.com/en-us/office/video-what-is-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d?wt.mc_id=otc_microsoft_teams
mailto:studentpassword@sws.cheshire.sch.uk
https://youtu.be/LSRDxp0teeI
mailto:studentpassword@sws.cheshire.sch.uk
https://youtu.be/LSRDxp0teeI
https://youtu.be/KCB2gnRVVqY
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Faceți click herepentru informații suplimentare despre cum să accesați Microsoft Teams ca parte a platformei 
de învățare la distanță a școlii.

 

Logging on to SMHW  Conectarea la SMHW 
From a computer   

De pe un computer 

From Monday 11th January students will need to log on to SMHW using the following steps.  

De luni, 11 ianuarie, studenții vor trebui să se conecteze la SMHW urmând pașii următori. 

1. Open a web browser 
2. Type in www.satchelone.com 
3. Click the ‘Sign in with Office 365 button” 

Type in your school email address that the school has set 
up for you which is your normal school log in followed by 
@sws.cheshire.sch.uk eg, j.fraser.18@sws.cheshire.sch.uk 
 

4. Enter your password that you would use when logging 
into a computer at school 
 

5. If you have forgotten your password, please email 
studentpassword@sws.cheshire.sch.uk with your name 
and username only 
 

6. A member of the IT Team will call home with your 
password within 72 working hours 
 
1. Deschideți un browser web 
2. Tastați www.satchelone.com 
3. Faceți clic pe butonul „Conectați-vă cu Office 365” 
Tastați adresa de e-mail a școlii pe care școala a configurat-o pentru dvs., care este autentificarea dvs. 
normală la școală, urmată de @ sws.cheshire.sch.uk, de exemplu, j.fraser.18@sws.cheshire.sch.uk 
 
4. Introduceți parola pe care ați folosi-o atunci când vă conectați la un computer la școală 
 
5. Dacă ați uitat parola, vă rugăm să trimiteți un e-mail studentpassword@sws.cheshire.sch.uk numai cu 
numele și numele de utilizator 
 
6. Un membru al echipei IT va suna acasă cu parola dvs. în termen de 72 de ore lucrătoare 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KCB2gnRVVqY
http://www.satchelone.com/
mailto:j.fraser.18@sws.cheshire.sch.uk
mailto:studentpassword@sws.cheshire.sch.uk
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From a smartphone     De pe un smartphone 

1. Download the satchel: one app (SMHW) 1. Descărcați mapa: one app (SMHW) 

 
 
 
 

2. Search for ‘Sir William Stanier Community School’ and click ‘Sir William Stanier’  
2Căutați „Școala comunitară Sir William Stanier” și faceți clic pe „Sir William Stanier” 
 

 
3. Click the ‘Sign in with Office 365 and then sign in using your school email address and password 

  
3.Faceți clic pe „Conectați-vă cu Office 365 și 
apoi folosind adresa de e-mail și parola școlii 
conectați-vă 
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