Házirend az online, digitális oktatásban
Etikett
Az online órákon mindenkinek úgy kell megjelenni mintha rendes tantermi órán lenne, és oda kell készíteni a megfelelő
eszközöket, ami az adott órához szükséges.
A kamerákat mindvégig bekapcsolva kell tartani, hiszen az online óra ugyanolyan tanítási óra, mint a valós, csak külső
helyszínről az adott platformon. A mikrofont a bejelentkezéskor kötelező bekapcsolni, a továbbiakban pedig a szaktanár
utasításait kell követni.
A tanóra ideje alatt nem lehet mással foglalkozni, nem lehet enni, járkálni, mindenkinek látszania kell mindvégig.
Az órai kommunikáció a szokott módon történik, ha a tanár kérdez az adott a tanulónak válaszolnia kell a megszokott formában a
feltett kérdésre.
Ha valakinek problémája akad a tanórán, azt jeleznie kell tanárnak, senki nem távozhat az online térből engedély nélkül.
Szülők nem tartózkodhatnak az online órán és nem is szólhatnak bele, zavarva az óra menetét, és nem mellesleg személyiségi
jogokat is sértenek. (Megfelelő fórumon- jelenhelyzetben telefon vagy e-mail- vehetik fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel,
oktatókkal az iskolával ha valami probléma adódik.)
A beadandó feladatokat a feladat nagyságát figyelembe véve arányos határidővel kell a tanároknak kiadni. Ne adjon senki több
feladatot, és órán se oldjon meg többet, mint ami kontakt órában megszokott.
Az elkészült feladatokat a tanár értékeli, visszajelzést ad a diákoknak. (Nem kell mindig mindenki beadott munkáját
leosztályozni, értékelni.)
A diák a feladatokat csakis a Classroom alkalmazásaival (a gördülőmenüből kiválasztva), vagy a KRÉTA DKT felületén küldheti
be, nem e-mailben, nem máshol, nem egyéb fájlformátumban (a tanár nem köteles fájlkonvertálásra).
A tanár-diák iskolai kommunikáció csak hivatalos felületen történhet. A tanárok munkanapokon maximum 8:00-16:00-ig érhetők
el.
A kommunikációt a diák Kedves Tanárnő v. Tanár Úr megszólítással kezdi.
Ha a tanár kérdést tesz fel írásban a Classroom felületén a feladatmegoldásokra stb. vonatkozóan, arra a diák köteles válaszolni
A gyakorlatok az előre leegyeztetet formában történnek kontakt formában a járványügyi előírások betartásával.
Tanárok tekintetében:
A tanár csak, az órarend szerinti időpontban tarthat online órát, és kizárólag ebben az időpontban írathat kötött idejű
dolgozatot.
A tanár az online élő órára lehetőség szerint a Google Meet felületét használja.
Tananyagot megosztani, és feladatot kiadni csak órakeretek között lehet, amikor a diáknak órarendi órája van. Amennyiben a
feladatot a tanár máskor készíti el, használja a Classroom ütemezés funkcióját.
A beadott feladatokra mindenesetben visszajelzést küldjön a tanár a tanulóknak.
A diák online óráról való hiányzását a megbeszéltek szerint a tanár jegyezze fel. Sorozatos hiányzás esetén a szaktanár
tájékoztatja az osztályfőnököt, aki ezt hivatalos e-mail formájában jelzi a szülőnek. Ha a tanuló továbbra sem vesz részt az
órákon az osztályfőnök ezt jelezni köteles a vezetoseg1@krudy-szeged.hu e-mail címen.
Diákok részére:
Az előre bejelentett online órákon való megjelenés kötelező, a tanórai szabályok betartásával (megfelelő öltözék, evés mellőzése,
nem ágyban fekve stb.).

A tanórától való távolmaradást a tanár feljegyzi, ha a diák nem tud elfogadható magyarázatot, igazolást adni a meg nem
jelenésére, abban az esetben az 5. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

A határidőn belül be nem adott feladatokra elégtelen osztályzat adható.
A diák a tanárral a hivatalos kapcsolatot a Classroomon keresztül, KRÉTA rendszeren keresztül vagy az iskolai e-mail címén
tartja.

