
 

PRI POUKU NA DALJAVO MORAMO UPOŠTEVATI DOLOČENA NAVODILA … 

 Pouk obiskujemo redno, po urniku, ne le s prijavo v učilnico, temveč tudi s konkretnim 

delom v njej. 

 Redno prebiramo e-sporočila, ki nam jih pošilja profesor (v učilnici, na e-naslovu ter v 

eAsistentu), na njih vedno odgovorimo, pri tem upoštevamo pravila uradnega dopisovanja. 

 V učilnici preberemo in si ogledamo vse, kar je pripravil in objavil profesor, učno delo 

opravljamo redno in natančno, v skladu z navodili.  

 Rešujemo domače naloge, dosledno upoštevamo rok za oddajo. 

 Udeležujemo se vseh videokonferenc, saj je prisotnost obvezna. Vstop je omogočen le 

dijakom, ki se vpišejo z imenom in priimkom, ne z vzdevki. Videokonferenco vodi profesor, 

zato upoštevamo njegova navodila – tudi za vklop mikrofona in spletne kamere (Glej 

*Navodila in pravila vedenja ...). 

 Ker je tudi vzgojno-izobraževalno delo na daljavo pouk, pri njem upoštevamo Pravilnik o 

šolskem redu v srednjih šolah, Šolska pravila STŠ Koper in Hišni red. Vsaka kršitev je 

kaznovana. 

 

+  

* Navodila in pravila vedenja, ki veljajo za videokonference 

 Vsaj 15 minut pred konferenco preveri, ali si prejel/-a povezavo za srečanje in ali le-ta 
deluje. 
 Preveri tudi delovanje mikrofona, slušalk in kamere. 
 Poveži se v prostoru, kjer ni motečih dejavnikov, stran od virov svetlobe za hrbtom.  
 Na srečanje se poveži pravočasno, zamude niso dovoljene (če imaš tehnične težave, to 
sporoči vodji konference). 
 Upoštevaj navodila za delo, ki jih poda vodja videokonference. 
 Med konferenco skušaj omejiti hrup – ni primerno, da šepetaš in se zapletaš v zasebne 
pogovore, uporabljaš telefon ipd. 
 Govori počasi in razločno, ob tem bodi obrnjen proti mikrofonu, glej neposredno v kamero. 
 Ne prekinjaj drugih, počakaj, da sošolec ali profesor konča, nato povej svoje. 
 Upoštevaj t. i. spletni bonton – tudi na spletu veljajo pravila lepega vedenja (bodi strpen in 
prijazen, ne žali drugih sodelujočih, ne neti prepirov, bodi odgovoren, poskrbi za varnost na 
spletu ...). 
 


