A digitális oktatás
etikai kódexe

1. Bevezetés

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikum Etikai Kódexe az Iskolával
jogviszonyban állók (tanulók, oktatók, gondviselők) számára fogalmaz meg világos és egyértelmű elvárásokat a veszélyhelyzetben kialakult online oktatás során tanúsítandó etikus magatartásról, az oktatás hatékonyságának megőrzése érdekében.

Az Etikai Kódex hatálya

2.

Jelen Etikai Kódex a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az Etikai Kódexben foglaltak
megszegése esetén a felelősségre vonás alól nem mentesül az, aki arra hivatkozik, hogy ezen
szabályokat nem ismerte.

A tanuló kötelességei a digitális oktatás során

3.

-

köteles az online tanórákon részt venni a Krétában megadott órarend szerint

-

köteles a tanórához annak kezdésekor csatlakozni, az órán teljes egészében részt
venni

-

az órákon csak az adott csoportba tartozó tanulók és tanárok vehetnek részt

-

akkor van jelen az órán, ha
o a tanóra időtartama alatt tanul, más tevékenységet nem folytat, felszerelését az óra előtt előkészíti és követi az óra menetét,
o megfelelő környezetben van,
o a tanár kérésére kamerát és mikrofont tud kapcsolni

-

köteles az órán megfelelő öltözetben megjelenni, viselkedésével, kommunikációjával tiszteletet nyilvánítani tanárai és a csoport tagjai felé

-

tilos az ízléstelen, durva, sértő kifejezések használata.
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-

köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az oktató méltóságát
sérti, így különösen köteles tartózkodni az oktató méltóságát sértő médiatartalmak (pl.: fényképek, hangfelvételek, stb.) gyártásától

-

semmilyen anyagot, megjegyzést vagy felvételt nem oszthat meg a közösségi
oldalakon, és nem tehet közzé idegenek számára

-

a tanár és a csoport engedélye nélkül az órát vagy annak egy részét hang-illetve
képfelvétel formájában nem rögzítheti

-

technikailag nem akadályozhat másokat az órán való részvételben, az óra menetét semmilyen módon nem zavarhatja

-

a számonkéréseknél kizárólag a megengedett segédeszközöket veheti igénybe

-

köteles házi feladatát határidőre elkészíteni, tudásáról a pedagógus által meghatározott formában számot adni

-

tudomásul veszi, hogy a határidőn túl leadott feladatoknak érdemjegyben megmutatkozó következményei lehetnek, a nem saját munkát beküldők feladatait
nem értékeljük, illetve elégtelen érdemjegyet kaphatnak

-

köteles szüleit/nevelőit az iskolai eseményekről pontosan tájékoztatni

A gondviselő kötelességei a digitális oktatás során

4.

-

amennyiben a fent leírt Etikai Kódex betartása a tanuló részéről bármilyen akadályba ütközik (internet elérés, eszközhiány, áramszünet, betegség vagy egyéb
akadályozó körülmény), köteles erről az Iskolát értesíteni

-

a digitális oktatás hatékonysága érdekében a lehető legrövidebb időn belül segíti
a tanulót az akadályok elhárításában

-

tudomásul veszi, hogy a digitális oktatás a tanulóra nézve kötelező érvényű

A pedagógus kötelességei a digitális oktatás során

5.

-

az órát az órarendnek megfelelően tartja

-

ellenőrzi és értékeli a tanuló feladatait

-

a tanuló érdemjegyeit és a tanórán való jelenlétét a Kréta naplóban vezeti

-

törekszik a tanuló egyenletes leterhelésére
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-

az elvárások tekintetében egyszerű, egyértelmű és időben tartható elvárásokat
fogalmaz meg a tanuló számára, a tanítás során a pozitív megerősítésre, motivációra helyezi a hangsúlyt, a tanulót lelkileg is támogatja, bátorítja

-

méltányosan jár el azzal a tanulóval szemben, aki önhibáján kívül nem tud jelen
lenni az órákon vagy nem tudja időben megküldeni házi feladatát

-

a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a szakértői bizottsági szakvélemények továbbra is érvényesek, az azokban foglaltakat a digitális munkarendben is figyelembe veszi

-

teljes körűen tájékoztatja a tanulót és a szülőt a digitális munkarendben történő
tanítás eszközeiről, részleteiről és elvárásairól

-

kapcsolatot tart a tanulóval, a gondviselővel, osztályfőnökökkel szükség esetén
az iskolai szociális munkát segítő gyermekjóléti szolgálat munkatársával

Hatályos: 2020. december 1-től visszavonásig.
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