A digitális oktatás etikettje

EGYÜTT TANULUNK!
Tanuljuk a digitális oktatást, a helyzetet, a tananyagot
Most diák és tanára egyaránt tanul, ki a feladat készítését, ki
a napirend és online oktatás fogyasztásának módszerét.
Együtt tanulunk, egymástól!
Jelenleg a legfontosabb szabály:
A karantén az karantén!
Fontos, hogy az egész rendelkezésnek csak akkor van értelme, ha betartjátok azt a szabályt, hogy
nem találkoztok. Elsőre jó ötletnek tűnhet, hogy valakinél összegyűljetek a projekteken dolgozni,
de ez az, amit nem tehettek meg. Otthon kell maradni, még délután is!
Az online iskola is iskola
A tanári jelenlét és kontroll hiánya, a környezetetek, mind-mind befolyásolják a tanulást.
Otthon ülve sokkal több olyan dolog van, ami könnyedén elvonja az ember és a többiek figyelmét.
(Csak rápillantani a telefonra, kiugrani egy pillanatra a konyhába, rápillantani a háttérben futó
alkalmazásra, vagy beszélgetni egy kicsit a tesóval…) Ha dolgoztok, dolgozzatok figyelemmel,
összpontosítva, mintha az órán lennétek!
Legyetek felkészültek, rendszerezettek!
Az offline feladatok esetében Nektek kell beosztanotok az időtöket! Kezdjétek el időben a kiadott
feladatokat! Ne halasszátok őket az utolsó pillanatra! Készítsetek napi, illetve heti időbeosztást,
hogy mindenre elegendő idő és energia maradjon!
Online óráknál: készüljetek elő, összpontosítsatok, legyetek fegyelmezettek!
Pontosan érkezzetek az online órákra, asztalnál ülve, felöltözve várjátok a bejelentkezést! Legyen
már az óra előtt bekapcsolva a gép, megnyitva a szükséges program, ellenőrizve az internet, a
mikrofon, hangszóró. (Ha tudtok, használjatok fejhallgatót/mikrofont.) Így is bőven lesznek
fennakadások, de talán egy kicsit kevesebb. Mindenki csak akkor kapcsolja be a mikrofonját,
amikor éppen beszél! Vigyázzatok a háttérzajokkal is, amelyek mikrofonon keresztül borzasztóan
zavaróak lehetnek: kopogás az asztalon, csokipapír zörgetés stb. Egyszerre egy beszéljen! Ne
terheljétek a rendszereket és a többieket spameléssel!
Titkosság
A tanár által küldött anyagok (videó, feladatlap stb.) továbbadása, megosztása külső személy
részére tilos, mert ez minden esetben az adott tanár szellemi terméke. Sem a tanár, sem a diák
nem ad tovább beadott anyagokat, videó-felvételeket stb. külső személynek.
Lesz, ami nem működik
Biztosan lesz nagyon sok dolog, ami nem fog működni, vagy éppen itt-ott fennakadások lesznek.
Megszakad a net, rossz a link, elmegy a hang, nem megy fel a csatolmány.
Ahogy eddig is tettétek, most is tájékoztassátok időben a szaktanárokat, osztályfőnököket, arról,
ha bármi problémátok, nehézségetek adódik! Segítsetek, hogy gördülékenyebben menjenek a
dolgok, segíthetitek szaktanáraitokat felvetésekkel. Fontos, hogy tudjunk róla, ha valami
nehézséget okoz.
Együttműködés, bizalom
A mostani helyzet extra konstruktivitást és különleges rugalmasságot követel mindenkitől. Ez az a
pillanat, amikor a leginkább szükségünk van a kölcsönös bizalomra és arra, hogy közös ügyként
kezeljük a tanulást.

Csak akkor fog működni, ha mindnyájan akarjuk és teszünk érte!

