BONTON VIDEO UČNIH UR
1. Pripraviš si vse učne pripomočke pred začetkom video učne ure.
2. Poskrbiš za lastno urejenost – urediš se kot za pouk v šolskih razredih.
3. Na video učno uro se prijaviš 5 min pred začetkom ure.
4. Vpisan si s svojim imenom in priimkom.
5. Vklopljeno imaš kamero in mikrofon.
6. Vse ostale vsebine na računalniku v času video učnih ur izklopiš, da ne
motijo internetne povezave.
7. Kamere med uro ne izklapljaš.
8. Če učitelj zahteva (zaradi motečih šumov), izklopiš mikrofon in pozorno
poslušaš razlago učitelja, drugače imaš mikrofon ves čas vklopljen.
9. Pri uri poslušaš, pišeš in sodeluješ.
10. Med razlago si ne dopisuješ s sošolci, ampak slediš uri.
11. Če želiš kaj povedati, to napraviš tako, da pritisneš na gumb v obliki roke
na dnu okna za konferenco. Pritisk na ta gumb je enak dvigu roke v učilnici.
12. Ko želiš kaj povedati, počakaš, da ti učitelj da besedo.
13. Med uro ne ješ.
14. Ob računalniku sediš na stolu, se ne sprehajaš po sobi, se ne igraš s hišnimi
ljubljenčki in si v vidnem polju kamere.
15. Pri video učni uri sediš pri mizi in opravljaš naloge po navodilu učitelja.
16. Če motiš video učno uro, te ima učitelj pravico po drugem opozorilu
odstraniti iz video povezave za tisto uro. Snov si dolžan sam predelati.

Bonton sprejemanja in pošiljana gradiv
-

Gradivo, ki ti ga posreduje učitelj, je namenjeno le učencem in se ga ne
sme posredovati nikomur.

-

Snemanje video učne ure brez soglasja učitelja je strogo prepovedano
in spada med težje kršitve šolskega reda.

Prisotnost staršev na video učnih urah (pri mlajših učencih)
1. Če ste pri video učnih urah prisotni starši, vas prosimo, da ste le tihi
opazovalci ure. Lahko pa si tisti čas vzamete zase in prepustite otroke
učitelju.
2. Video učna ura je kot ura v razredu, ki jo vodi učitelj.
3. Otroci si morajo samo pripravljati učne pripomočke in slediti navodilom
učitelja.
4. Učenci se v šoli učijo nove stvari in vsega še ne znajo, nič ni narobe, če so
kdaj tiho in ne znajo povedati odgovora. Ne jim pomagat. Lahko pa ste na
to pozorni in snov z otrokom po uri ponovite.
5. Če opazite vedenje otroka, ki bi ga radi sami spremenili – se po uri sami
pogovorite z njim, kako se naj vede.

