Drodzy Uczniowie
W obecnej sytuacji nauczania zdalnego, zależy nam aby nauka z wykorzystaniem Internetu, aplikacji
i komunikatorów była równie angażująca i efektywna jak lekcje stacjonarne. Jak doskonale wiecie
Internet jest narzędziem komunikacji i wymiany dóbr, w tym myśli, poglądów, wiedzy i umiejętności.
Zachowanie użytkowników Internetu musi więc podlegać podobnym zasadom jak zachowanie
w trakcie bezpośredniej komunikacji.
Zachęcamy Was do zapoznania się z poniższymi zasadami kulturalnego zachowania na zajęciach
online, tak by wspólnie spędzony czas był dla wszystkich okresem aktywnego, twórczego rozwoju,
czasem dobrze wykorzystanym i pozytywnie zapamiętanym przez wszystkich uczestników zdalnej
nauki w szkole.
1. Przed każdą lekcją sprawdź swoje połączenie internetowe, kamerkę i głośnik. Jesteś aktywnym
uczestnikiem lekcji w szkole, zadbaj żeby nic nie utrudniało komunikacji podczas zajęć. Jeżeli w trakcie
lekcji utracisz połączenie z Internetem, połącz się ponownie w dyskretny sposób, tak żeby nie robić
dużego zamieszania na lekcji.
2. Uporządkuj pomieszczenie, w którym się uczysz. Zwróć uwagę szczególnie na ten obszar pokoju,
który może być widoczny w kamerce, której używasz do komunikacji. Przygotuj też wszystkie
niezbędne materiały potrzebne Ci do lekcji (podręcznik, zeszyt, przybory do pisania).
3. Weź pod uwagę swój komfort przygotowując przed lekcją szklankę wody do picia. Przewietrz pokój.
W przerwach między lekcjami wstań od biurka, przespaceruj się po domu, lub zrób kilka prostych
ćwiczeń fizycznych.
4. Ponieważ nauczyciele i inni uczniowie będą Cię widzieć, zadbaj o swój ubiór, uczesanie i schludny
wygląd.
5. Zawsze witaj się i żegnaj z osobami, z którymi masz kontakt w trakcie lekcji. Stosuj podstawowe
zasady kultury osobistej.
6. Dbaj o nienaganny język, kulturę słowa. Mów zwięźle i na temat, nie popadaj w dygresje, nie
używaj wulgaryzmów. Nigdy nie obrażaj osób, z którymi się komunikujesz. Gdy chcesz coś
dopowiedzieć, czekaj aż jedna osoba skończy mówić, nie przerywaj, nie wchodź w słowo rozmówcy.
7. Gdy coś piszesz na forum klasy, komentujesz, odpowiadasz w formie pisemnej to nie nadużywaj
wielkich liter, emotikonów. Nie pisz wulgarnym językiem. Formułuj pisemne treści w sposób zwięzły,
rzeczowy i na temat, nie wrzucaj treści niepowiązanych z daną lekcją. Pisz po polsku, zgodnie
z zasadami poprawnej pisowni.
8. Bądź uprzejmy i kulturalny dla innych. Inspiruj i pomagaj, kiedy zaistnieje taka potrzeba.
9. Bądź skupiony na lekcji i uważny. Zadbaj o to, żeby inni uczestnicy lekcji nie czekali długo na Twoją
odpowiedź. Prywatne rozmowy z użyciem komunikatorów, przeglądanie stron internetowych i inne
zajęcia zostaw na czas po lekcjach. Skupienie sprzyja efektywnej nauce, a tym samym zwiększaniu puli
wolnego czasu po lekcjach.
10. Nie ściągaj w trakcie kartkówek, sprawdzianów. Bądź uczciwy wobec siebie i innych.

11. Nie spożywaj posiłków na lekcjach, wykorzystuj na to przerwy między zajęciami. Jedzenie
w trakcie lekcji jest nie tylko krępujące i nieeleganckie w oczach innych osób, ale również Tobie
utrudnia koncentrację na zadaniach i przyswajanie materiału z lekcji. Nie przeszkadzaj innym osobom,
a sam zostaw smaczny posiłek na odpowiedni czas, kiedy nie będziesz w okienku kamerki
internetowej.
12. Nigdy nie naruszaj prywatności innych osób, nie komentuj kwestii, które dotyczą osobistych spraw
osób, z którymi pozostajesz w kontakcie. Nie udostępniaj informacji i materiałów,
z
prywatnych kanałów i wiadomości, jak również adresu, nazwiska ani żadnych danych osobowych
innych osób. Chroń również swoje dane osobowe, nie umieszczaj ich w Internecie.
13. Nie udostępniaj cudzej własności intelektualnej. Jeśli wykorzystujesz teksty znalezione w sieci,
zawsze podawaj autora lub link do źródła. Nie przekazuj treści z niewiarygodnego źródła, unikaj fake
newsów.
14. Sam nie obrażaj innych osób i sprzeciwiaj się hejtowi, którego jesteś świadkiem. Nie dopuszczaj do
antyspołecznego i niezgodnego z dobrym wychowaniem zachowania u siebie i reaguj, jeśli jesteś
świadkiem takiego zachowania u innych osób. Swoim kulturalnym zachowaniem dawaj dobry
przykład innym uczniom.
15. Szanuj uczucia swoje i drugiej osoby, dbaj o dobrą atmosferę na lekcjach. Szanuj zdanie innych,
nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz. Zawsze zachowuj się wobec innych tak, jak chciałbyś żeby inni
traktowali Ciebie.

