Osnovna šola Sečovlje, Sečovlje 78, 6333 Sečovlje, tel. 05 671 26 00, www.ossecovlje.si

Spletni bonton pri izobraževanju na daljavo
Tudi na spletu, tako kot na vseh področjih našega življenja in delovanja, veljajo pravila lepega
vedenja, ki jim rečemo spletna/mobilna etika/NetEtika oz. bonton. To so pravila obnašanja na
spletu. Spletna etika pomeni vzorno in odgovorno vedenje na internetu in tak odnos do drugih ljudi,
kot ga želiš zase.
V orodju za komunikacijo Microsoft Teams so učenci dolžni (kot v šoli) spoštovati in upoštevati
dogovorjena pravila.
POUK NA DALJAVO:

VIDEO SREČANJA:

Šolska spletna stran
Redno spremljam šolsko spletno stran
www.ossecovlje.si

Za pouk na daljavo si pripravim potrebne učne
pripomočke.

E-komunikacija
Pri pisni in ustni komunikaciji sem vljuden in
spoštljiv.
Pri pošiljanju e-pošte (maila), moram na
začetku vedno pozdraviti ter napisati kdo sem
(iz naslova pošte ni vedno razpoznavno). V
sporočilu sem kratek in jedrnat. Na koncu
sporočilo smiselno zaključim in se podpišem.
Preverim, ali sem naredil kakšne slovnične
napake in hkrati pazim na pravilno izražanje,
saj pišem učitelju in ne prijatelju, zato ne
uporabljam slenga in različnih okrajšav, kot to
delam preko družbenih omrežij. Pri pisanju
sporočila ne uporabljam velikih tiskanih črk,
razen, ko to zahteva pravopisno pravilo.

Ob vključitvi pozdravim učitelja. Ko učitelj vrne
pozdrav, lahko izključim kamero (kamera je na
srečanju vključena po dogovoru z učiteljem) in
izključim svoj mikrofon.

Obvezna prisotnost
Redno se udeležujem pouka na daljavo. V
primeru odsotnosti zaradi bolezni ali drugih
opravičljivih razlogov, starši to sporočijo
razredniku.

Med trajanjem srečanja poskrbim, da sem v
prostoru, kjer bom lahko čim bolj nemoteno
sledil pouku.

Spletne učilnice
Redno spremljam obvestila in navodila v
spletnih učilnicah Microsoft Team. Od 8.20 do
zaključka pouka v skladu z navodili in roki
opravljam in oddajam naloge ter sem v stiku z
učitelji.

Aktivno sodelujem in se odzivam na vprašanja
učitelja. Svoje znanje delim z drugimi, na sošolce
delujem spodbudno in jim vedno pomagam, če
lahko.

Na srečanje se prijavim pravočasno, torej nekaj
minut pred srečanjem, s čimer preverim, ali se
uspem uspešno povezati.

Ko govori nekdo drug, imam izključen mikrofon.
Vedno spoštujem mnenje drugih. V času on-line
učenja ali ocenjevanja sem strpen do napak
drugih.
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Redno spremljam tudi Koledar ter sporočila in
objave v spletni učilnici.
Profil in profilna slika
V spletno učilnico vstopam le s svojim profilom,
ki vsebuje moje ime in priimek.
Če se odločim, da bom spremenil svojo profilno
sliko, se zavedam, da ta izkazuje mojo
identiteto. Zato bom prej razmislil, kako želim,
da me drugi vidijo.

Če želim kaj povedati, vprašati,
odgovoriti, dvignem “virtualno” roko.
Med srečanjem se ne prehranjujem, usmerjen
sem le v pouk.
Video srečanj ni dovoljeno fotografirati ali
snemati. Komentarje lahko pišem tudi v klepet
(chat). V klepet lahko pišem samo stvari, ki so
povezane s poukom.
Ko učitelj zaključi s poukom, se takoj odjavim iz
srečanja.

Veljajo tudi ostala pravila šolskega reda, splošna pravila spoštljive komunikacije in bontona.
Če udeleženci upoštevajo zgoraj predstavljena pravila, potem pouk na daljavo in e-srečanje
potekata brez večjih težav.

Za varnost na internetu moramo vedno najprej poskrbeti sami, zato vam ponujamo nekaj spletnih
strani, ki so vam lahko v pomoč:
www.safe.si/
www.spletno-oko.si
www.varninainternetu.si/
www.varniinternet.si/
www.arnes.si/storitve/varnost/
www.portalosv.si/digitalna-pismenost/varnost-in-obnasanje-na-spletu/

