Pravila obnašanja na video konferenci
Učna ura preko ZOOM videokonference je nadomestilo za redno učno uro pouka v
šoli. Zato tudi pri tej obliki dela veljajo določena pravila, čeprav se nahajamo v
domačem okolju.
1. Med učno uro smo prisotni. Prisotnost je obvezna. Če se učne ure ne moremo
udeležiti zaradi opravičljivih razlogov (slaba internetna povezava, bolezen, istočasno
delo sorojencev …), potem starši po elektronski pošti razredniku opravičijo
učenca/ko.
2. Na ZOOM učni uri so prisotni učenci in učitelj oz. gostitelj (host), starši niso del
tega učnega procesa (razen ob morebitnih tehničnih težavah, ko pomagajo
vzpostaviti normalno delovanje računalniške tehnologije). Prav tako niso prisotni
drugi družinski člani.
3. V času izvajanja učne ure je potrebno poskrbeti za mir in tišino, saj vsi zvoki
motijo sicer že tako slabšo slušno komunikacijo. Če je le možno, je učenec sam v
prostoru ali delu prostora, kjer se mu lahko zagotovi mir.
4. Na videokonferenco se učenec pripravi kot na pouk v šoli.
5. V videokonferenco vstopi učenec s klikom na povezavo, ki mu jo predhodno
posreduje učitelj na dogovorjeni e-mail.
6. Prijavimo se nekaj minut pred napovedano videokonferenco in počakamo, da
nas učitelj (host) sprejme.
7. Ob pričetku konference vklopimo kamero in mikrofon (levo spodaj). Po
navodilih učitelja, ki vodi konferenco, jo morda kasneje tudi izklopimo.
8. Če želimo kaj povedati, to napravimo tako, da pritisnemo gumb v obliki roke
desno na dnu okna za konferenco. Počakamo, da nam voditelj (učitelj) konference da
besedo.
9. Upoštevamo pravila komunikacije in navodila učitelja oziroma tistega, ki vodi
video konferenco.
10. Med samo video konferenco:
sedimo pred računalnikom na stolu,
mesta ne zapuščamo
se ne ukvarjamo z drugimi stvarmi, živalmi, družinskimi člani,
ne poslušamo glasbe,
si ne pišemo sporočil v kakšnem drugem socialnem okolju s svojimi prijatelji,
se ne pačimo, izvajamo gibov ali kakšne druge aktivnosti, s katerimi motimo
pouk,
se ne prehranjujemo,
11. Snemanje video konference brez vednosti in soglasja učitelja oziroma tistega, ki
vodi konferenco, je strogo prepovedano in pomeni težjo kršitev šolskega reda,
nezakonito ravnanje in kršitev Zakona o varovanju osebnih podatkov ali kaznivo
delovanje v skladu z določili 138. člena Kazenskega zakonika.
12. V kolikor učitelj ugotovi, da je med ustnim ocenjevanjem znanja v prostoru še
druga oseba, ali da si učenec pri posredovanju znanja pomaga z učbenikom, del.
zvezkom ali drugimi zapisi, konferenco zaključi.
13. Na koncu izvajanja video konference se poslovimo od učitelja in ostalih in
zapustimo video srečanje.

