
Kódex správania
sa



AHOJ, ŠTUDENTI! VITAJTE NA
NAŠEJ ONLINE HODINE!

Dúfam, že ste pripravení začať sa vzdelávať a baviť
sa!



Aby naša virtuálna trieda bola zdravým a produktívnym

prostredím, zapamätajme si:

PRIPOMIENKY
TRIEDY

Počas vyučovania si
musíme zapamätať a

dodržiavať tieto
jednoduché pravidlá.

ONLINE
V našej online triede

musíme trénovať slušné
správanie sa.



PRIPOMIENKY
TRIEDY

Jednoduché a dôležité pravidlá, ktoré si
treba pamätať a dodržiavať počas našich

hodín



NEŽ SA PRIPOJÍŠ
TRIEDA
Zapnite svoje zariadenie a prihláste sa do
svojho účtu 5-10 minút pred začiatkom hodiny.

DÔLEŽITÉ JE BYŤ NAČAS.



BUĎTE
PRIPRAVENÝ NA
HODINU
Majte všetko, čo potrebujete, na dosah.

Uistite sa, že Vaše internetové pripojenie a
počítač fungujú.

Uistite sa, že máte notebook, pero a čokoľvek
iné, čo by ste mohli potrebovať, aby ste
nezaostávali počas hodiny.



Uistite sa, že máte ticho a
pohodlné miesto na

študovanie.

Noste vhodné oblečenie.



Online etiketa
Dobré správanie a vystupovanie sa
od Vás očakáva, keď ste v triede.

 



POČAS VYUČOVANIA

BUĎTE ÚCTIVÁ/Ý
Buďte láskaví a trpezliví k svojím
učiteľom a spolužiakom.



NECHAJTE SVOJU KAMERU
ZAPNUTÚ A UISTITE SA, ŽE NA
OBRAZOVKE VIDNO CELÚ VAŠU
TVÁR.



ODSTRÁNIŤ RUŠIVÉ
PREDMETY

Počúvajte svojho učiteľa - dajte mu
svoju plnú pozornosť.

Zaobchádzajte s časom online
vyučovania ako so „skutočným“
časom vyučovania.



ĎALŠIE PRIPOMIENKY TRIEDY

Nebojte sa klásť otázky

Kľudne sa opýtajte
svojho učiteľa, ak niečo
neviete alebo je niečo

nejasné.

Buďte zdvorilí a slušní.

Premýšľajte predtým,
než začnete hovoriť.

Keď je to vhodné,
povedzte „prosím“ a

„ďakujem“.

Držte krok s lekciami a

domácimi úlohami

Skontrolujte si svoje
poznámky. Držte sa

študijnej rutiny, aby ste
nezaostávali.

Podporujte sa

navzájom

Buďte láskaví ku
všetkým. Navzájom sa

povzbudzujme a
povznášajme.

Prax

To, čo ste sa naučili,
môžete cvičiť so

svojimi priateľmi a
rodinou.

Pamätajte

Môžete sledovať
nahrávky z hodín a

skontrolovať učiteľmi
uverejnené učebné

materiály.



Nepripájajte sa na hodiny z
auta alebo hlučného
verejného miesta.

Počas lekcie nejedzte.

Neprerušujte svojich
spolužiakov alebo za nich
neodpovedajte na otázky.
Nerobte iné školské práce
počas Vašej hodiny angličtiny.



VÁŠ UČITEĽ VÁS MÔŽE ODSTRÁNIŤ Z HODINY, AK…

Máte problémy s
pripojením,ktoré

narúšajú vzdelávacie
skúsenosti iných

študentov

Pripojíte sa na hodinu
z auta

ste neúctiví voči
učiteľovi alebo

Vašim
spolužiakom

Vaše pozadie je príliš
hlučné

@!#*%°!!!!



Online bezpečnosťGO
Bezpečie našich študentov je

našou najvyššou prioritou.

Ak sa niekedy cítite nebezpečne
alebo nepríjemne, porozprávajte sa
so svojím učiteľom alebo rodičom.



OTÁZKY? OBJASNENIA?

KONTAKTUJTE NÁS

Poznámka pre rodičov: 

Ak máte vážne obavy o blaho svojho
dieťaťa, kontaktujte našu 

vedúcu ochrany, 

Julie Orchard, alebo našu 
ochrannú osobu, 

Peri Eskell

mailto:support@tellusgroup.co.uk

