Osnovna šola Angela Besednjaka, Celjska ulica 11, 2000 Maribor

BONTON VIDEOKONFERENCE
V času videokonference se je potrebno držati naslednjih pravil:
1. Prehranjevanje med konferenco ni dovoljeno.
2. Na konferenco se pripravi kot na pouk v šoli (urejenost, oblačila …).
3. Poskrbi, če je mogoče, da je v okolici čim manj hrupa (izklopi druge naprave v bližini – telefon,
TV … in odstrani hišne ljubljenčke – psa, mačko ...).
4. Obvesti druge družinske člane, da boš imel pouk v obliki videokonference in da te v tem času ne
motijo.
5. Če bo na konferenci prisoten še kdo od družinskih članov, o tem obvesti učitelja, ki konferenco
vodi ali organizira.
6. Pravočasno, vsaj 10 minut pred konferenco, preveri delovanje mikrofona in kamere.
7. Ob pričetku konference imej vklopljeno kamero in mikrofon. Po navodilih učitelja, ki vodi
konferenco, boš moral kasneje oboje izklopiti. Izklapljaš in vklapljaš lahko SAMO svoj mikrofon.
8. Če želiš kaj povedati, to napraviš tako, da pritisneš na gumb v obliki roke na vrhu okna za
konferenco. Pritisk na ta gumb je enak dvigu roke v učilnici.
9. Ko želiš kaj povedati, počakaj, da te učitelj pokliče in ti preda besedo (si vklopiš mikrofon).
10. Če/dokler ne dobiš besede, imej mikrofon izklopljen.
11. V primeru ocenjevanja znanja učenec/učenka predhodno zapre vrata, nima prisotne druge
osebe v prostoru, nima na zapestju pametne ure ali v bližini pametnega telefona.
12. Snemanje videokonference brez soglasja učitelja je strogo prepovedano in spada med težje
kršitve šolskega reda. Snemanje učitelja v njegovem delovnem okolju, brez njegove vednosti in
soglasja, ne glede na razlog, ni dopustno in pomeni prekomerno ter posledično nezakonito
obdelavo osebnih podatkov.
13. Med konferenco si ne pišeš sporočil v kakšnem drugem socialnem okolju s svojimi prijatelji (ali
sošolci, ki so tudi na isti konferenci).
14. V kolikor učitelj ugotovi, da ga nekdo od udeležencev (učencev) šikanira – to pomeni, da mu
izklaplja mikrofon, spreminja zaslon, izklaplja dokumente in videoposnetke, ki jih ima
pripravljene za predavanje, učitelj konferenco lahko prekine.
15. Prepovedani so tudi žaljivi avatarji in neprimerne prikazne profilne slike.
16. Veljajo tudi ostala pravila šolskega reda, splošna pravila komunikacije ter bontona.
Naprošamo vas, da upoštevate vsa zgornja navodila in učitelja oz. organizatorja konference.
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