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PRAVILA IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO PREKO VIDEOKONFERENC

1. Poskrbite, da se pouku z uporabo videokonference z uporabo Zooma pridružite pravočasno,
ne zamujate. Ko se videokonferenca prične, ste že aktivno udeleženi.
2. Prijavite se s svojim imenom in priimkom, ne pa z raznimi vzdevki.
3. V času pouka na daljavo zagotovite mirno okolje, v kolikor je to mogoče, saj bo le na ta način
pouk na daljavo dosegel največjo učinkovitost.
4. Ob vstopu v videokonferenco imate prižgano kamero in ugasnjen mikrofon. Ugasnete tudi
mobilne telefone, televizijo, videoigre in podobne moteče dejavnike.
5. Linki, ki jih dobite kot vabilo za videokonferenco, so namenjeni samo vam in jih je
prepovedano deliti ostalim osebam.
6. Če vam zmogljivost računalnika omogoča, si zaradi zagotavljanja zasebnosti nastavite
nevtralno ozadje.
7. Pred pričetkom pouka si pripravite potrebščine za posamezen predmet (učbeniki, zvezki,
pisala ...).
8. Med poukom na daljavo ne ležite, ne jeste in ste oblečeni podobno kot bi bili, če bi bili v
učilnici.
9. Klepet v Zoomu je namenjen strokovnemu klepetu na predmetnem področju, kjer se izvaja
pouk, nikakor pa ne medsebojnim pozdravom in sporočilom osebne narave.
10. Vsako snemanje, izdelovanje print screenov in drugačno zlorabljanje informacij predvajanih
videokonferenc je prepovedano.
11. Pouk na daljavo preko Zooma je namenjen le učencem določenega razreda, ki naj bodo
prisotni na njem. Zagotavljanje varstva podatkov omejuje prisotnost drugih oseb na
videokonferencah, tudi staršev in ostalih sorodnikov.
12. Med učno uro na daljavo se ne izločamo iz videokonference.
13. Če učenec ni prisoten na uri pouka na daljavo, se šteje, da je manjkal pri pouku, za kar
morajo starši navesti opravičljiv razlog.
14. Ura pouka na daljavo lahko traja različno dolgo, ni nujno, da 45 minut, saj je lahko
sestavljena tudi iz domačega dela, kar učenci ne bodo počeli preko Zooma.

15. Domačo nalogo je potrebno opraviti do roka, ki jo je določil posamezen učitelj.
16. Prisotnost na videokonferenci zahteva upoštevanje pravil lepega vedenja, kar pomeni, da
ob vstopu pozdravimo, med videokonferenco dvignemo roko, če želimo kaj povedati, ne
uporabljamo neprimernih besed…
17. Pouk na daljavo je pouk, ki poteka na drugačen način, zato se bo neupoštevanje oziroma
kršenje zgoraj zapisanih pravil beležilo ter obravnavalo kot kršitve hišnega reda, ki bodo
glede nanj tudi sankcionirane.

Pravila so pripravili in soglasno sprejeli strokovni delavci šole VIZ OŠ Rogatec, na izredni
konferenci, dne 30.10.2020 in veljajo za ves čas izvajanja pouka na daljavo preko
videokonferec.

Rogatec, 30.10.2020

Alenka Virant
Ravnateljica VIZ OŠ Rogatec
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