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Zasady obowiązujące na zajęciach z informatyki online

Drodzy Uczniowie

Zapoznajcie  się  proszę  z  zasadami  naszych  zajęć  online.  Zostały
przygotowane, aby ułatwić nam wspólną pracę. Możecie zaproponować także
zasady, które są ważne dla Was.

➢ Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze
lub  komórce.  To,  co  dzieje  się  w tle  może  naspo  prostu  rozpraszać  
i  przeszkadzać  w  uczestnictwie  w  zajęciach.  Seriale,  portale,  gry,
możemy się nimi zająć po zajęciach online.

➢ Ekrany to teraz nasza klasa online –podobnie jak w szkole podczas lekcji,
również  tutaj  NIE  odzywamy  się  do  siebie  wulgarnie,  nie
wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.

➢ Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się
pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie zajęć. Dzięki temu
będę wiedzieć, że Ty to Ty.

➢ Link  i  hasło  do  zajęć  online  jest  indywidualne  dla  każdej  klasy.  Dla
bezpieczeństwa  wszystkich  uczestników  zajęć  nie  podajemy  nikomu
spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.

➢ Zajęć  nie  wolno  nagrywać,  fotografować,  robić  print  screenów  
i  upubliczniać.  Złamanie  tej  ważnej  zasady  wiąże  się  nie  tylko
wykluczeniem z zajęć, ale też z konsekwencjami prawnymi.

➢ Głos  na  zajęciach  zabieramy  po  odblokowaniu  mikrofonów.  Jest  to
ustalone przez osobę,  która prowadzi  zajęcia.  Przez cały czas trwania
zajęć macie dostęp do czatu. Proszę jednak o nie spamowanie kanału.

➢ Nie  podnosimy  na  siebie  głosu.  Ani  mówiąc  przez  komunikator,  ani  
w trakcie aktywności na czacie -NIE PISZ CAPS LOCKIEM.

➢ Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie mnie o tym.
➢ Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia.  Szanujmy swój

czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Na początku
zajęć  Wasze  mikrofony  są  wyciszane,  aby  nie  powodować  zakłóceń
technicznych /pogłosy i sprzężenia/, po omówienia ćwiczenia mikrofony
będą  odblokowywane,  jednak  jeśli  zajęcia  będą  zakłócane,  mogę
wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom. 
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Zachowanie naruszające normy współpracy w grupie przeszkadza innym
uczniom  i  nauczycielowi.  Nie  przestrzeganie  powyższych  zasad,  może
skutkować  wyciszeniem  mikrofonu  lub  wykluczeniem  z  zajęć.  Mogą  także
zostać wpisane odpowiednie punkty z zachowania, wpływające na Waszą ocenę
z zachowania.

Natomiast jeśli  zachowanie będzie naruszało normy współpracy, może
takie zdarzenie zostać uznane za cyberprzemoc, co powoduje zgłoszenie do
odpowiednich  organów.  W  wyniku  czego  sprawca  poniesie  przewidziane
prawem konsekwencje. 

Przypominam, że w sytuacjach poważnego naruszenia zasad,  odkrycie
internetowego adresu IP komputera i  ustalenie sprawcy jest  bardzo proste.
Zapamiętajcie, że nigdy nie jesteście anonimowi w internecie...


