Правила понашања у виртуелним учионицама
Драги ученици и поштовани родитељи,
Обавештавамо вас да и у току организовања наставе на даљину наставници и стручни
сарадници прате понашање ученика, а посебна пажња се обраћа на могуће непримерено
понашање ученика на платформами за учење (различити облици дигиталног насиља,
непримерени коментари и др.). Овом приликом обавештавамо родитеље ученика да је
потребно да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају током процеса онлајн
учења и информишемо вас да ће непримерено понашање ученика утицати на оцену из
владања на полугодишту.
Правила понашања:
 Пре него што уђете у ваше виртуелнеучионице потребно је да искључите потенцијалне
ометаче (нпр. телевизор), као и ваше мобилне телефоне (осим уколико их не користите за
праћење наставе);
 Када приступите виртуелној учионици потребно је да прво искључите микрофоне.
Микрофон ћете укључити када нешто желите да питате или приликом провере знања и то
само када вам наставник каже да је потребно да укључите микрофоне. Пре него што почнете
да говорите потребно је да затражите реч од наставника (кликом на ручицу);
 У виртуелној учионици морате да се придржавате правил као и у школи што подразумева
пристојно понашање, међусобно поштовање и уважавање, прихватање различитости, лепо
изражавање према свим учесницима у наставном процесу;
 Према наставницима и осталим учесницима потребно је да се односите са уважавањем и
поштовањем. Није дозвољено усмено или писмено обраћање другима које садржи увреде,
псовке, омаловажавање, вређање, ругање и сл. Забрањени су било кави коментари на чету
који нису у вези са градивом као и непримерени коментари или садржаји;
 Забрањено је фотографисање, снимање, објављивање или дељење било ког садржаја
насталог током наставе на даљину;
 Није дозвољено лажно представљање или представљање туђим именом. Забрањено је свако
дељење корисничког имена и лозинке ученика са трећим лицима;
 У евиденцији присуства ученика биће евидентирани сви ученици који нису присуствовали
часу путем наставе на даљину.
Свако непоштовање наведених правила повлачи одговорност ученика и предузимање мера
у складу са постојећим Законом и Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика.
Уколико школа буде имала сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се
наставља и поред информисања родитеља, школа има обавези да поднесе пријаву
надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе извести Министарство просвете.
У нади да у овакве ситуације нећемо долазити,
Желимо вам добро здравље и успешан рад у овом, за све тешком периоду, живота, рада и
учења!
Управа школе

