
Magatartási
kódex



HELLO, DIÁKOK! ÜDVÖZÖLJÜK
ONLINE OSZTÁLYUNBAN!

Remélem, készen állsz a tanulással 
egybekötött szórakozásra!



Tartsuk szem előtt ezeket, hogy virtuális osztálytermünket

egészséges és produktív környezetté tegyük.

TANTERMI
 EMLÉKEZTETŐK
Az órák során észben kell

tartanunk ezeket a
szabályokat és ügyelnünk

kell azok betartására.

ONLINE 
A helyes viselkedést és a
jó modor elengedhetetlen

az online órák során.



TANTERMI
EMLÉKEZTETŐK

Egyszerű és fontos szabályok, amelyeket
meg kell jegyeznünk és be kell tartaniuk az

órák során.



CSATLAKOZÁS
ELŐTT A TANÓRA
Kapcsolja be eszközét, és jelentkezzen be
fiókjába 5-10 perccel az óra kezdete előtt.

FONTOS, HOGY IDŐBEN ÉRKEZZ.



A TANÓRÁRA ALAPOSAN
KÉSZÜLJ FEL
Minden, amire szüksége van, elérhető közelségben

legyen.

Győződj meg arról, hogy az internetkapcsolat és a
számítógép működik.

Győződj meg róla, hogy van jegyzetfüzeteD, tollaD és
bármi más, amire szükség lehet, hogy könnyen lépést
tudj tartani az óra során.
 



Győződj meg róla, hogy van
 egy csendes és

kényelmes helyed
 tanulni.

Viselj megfelelő ruhát.



Online etikett
Jó viselkedés és a jómodor
alapvető elvárás a tanórák során.

 



AZ OSZTÁLY ALATT

LÉGY TISZTELETTUDÓ
Légy kedves és türelmes
tanároddal és az osztálytársaiddal.



KAMERÁDAT TARTSD
BEKAPCSOLBA ÉS GYŐZŐDJ MEG
ARRÓL, HOGY A KÉPERNYŐN A
TELJES ARCOD LÁTHATÓ.



PRÓBÁLD MEG KIZÁRNI A
ZAVARÓ TÉNYEZŐKET

Figyelj oda a tanárodra – szenteld a
tanórának a teljes figyelmedet.

Úgy állj hozzá az online órához,
mintha "igazi" tanóra lenne.



EGYÉB EMLÉKEZTETŐK

Ne félj kérdéseket

feltenni

Nyugodtan kérdezd
meg a tanárod, ha
valamit nem tudsz,

vagy ha valami nem
világos.

Légy udvarias és

előzékeny

Gondolkozz, mielőtt
beszélsz. Használd, a

„kérem” és a
„köszönöm” szavakat,

ha szükséges.

Ne maradj le a

leckékkel és házi

feladatokkal.

Nézd át a jegyzeteidet.
Próbált meg egy tanulási
ritmust kialakítani annak

érdekénben, hogy ne
maradj le.

Támogassátok egymást

Légy kedves
mindenkihez. Bátorítsuk
és emeljük fel egymást.

Gyakorlás

Barátaiddal és
családoddal

gyakorolhatod 
 amit tanultál.

Ne feledd!

A tanóráról készült
felvétel 

 visszanézhető és
megnézheted, hogy a

tanár közzétett-e
valamilyen tananyagot.



Ne csatlakozz az órához kocsiból

vagy egy zajos nyilvános helyről.

Ne egyél az óra alatt.

Ne szakítsd félbe osztálytársaid

és ne válaszolj helyettük a

kérdésekre.

Ne foglalkozz más iskolai

leckével az angolórád alatt.



A TANÁR KITILTHAT A TANÓRÁRÓL HA…

Csatlakozási/internetproblémák
merülnek fel, amelyek zavarják a
többi tanuló tanulási élményét.

Autóból csatlakozol a
tanórához

tiszteletlen vagy a
tanárral vagy az
osztálytársaiddal

szemben.

A háttér túl zajos

@!#*%°!!!!



Online biztonság
GO

Tanulóink biztonsága az
 legfőbb prioritásunk.

Ha bármikor is nem érzed magad
biztonságban, vagy

 kényelmetlen helyzetbe kerülsz, kérjük,
beszélj a tanároddal vagy szüleiddel.



KÉRDÉSEK?

LÉPJEN KAPCSOLATBA 
VELÜNK

Megjegyzés a szülőknek:

 Ha komoly aggályai vannak gyermeke
jólétével kapcsolatban, kérjük, lépjen
kapcsolatba a kijelölt védelmi vezetőnkkel,
 Julie Orchard vagy a
 kijelölt védőszemélyünkkel, Peri Eskell-el.
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