Házirend kiegészítés digitális oktatás esetére
A digitális oktatás során is biztatunk minden diákot, hogy merjen kérdezni,
érdeklődni, törekedjen megérteni a tanulnivalókat, és ebben bátran kérjen
segítséget tanáraitól és diáktársaitól.
A digitális tanulás egy lehetőség, hogy a diákok fejlődjenek az önálló tanulásban,
és felelősséget vállaljanak saját magukért és tanulmányi előmenetelükért. Ezt
szeretnénk elősegíteni az alábbi szabályokkal.
1. A digitális oktatás online felülete a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban
az elektronikus napló és a Google Classroom kurzusok.
2. Az elektronikus naplóban és/vagy a Google Classroom-ban feladott feladatok
elvégzése mindenki számára kötelező.
3. A feladatokat a megadott határidőre kell visszaküldeni.
4. Az Online megtartott videochates tanítási órákon a megjelenés mindenkinek
kötelező! Az online órák megtartásának alapja a jelenlegi órarend.
a. Az online órákon összeszedetten, felkészülten , a szükséges digitális és egyéb
taneszközöket előkészítve jelenünk meg, asztal előtt ülve, kulturáltan felöltözve.
b. A kamerát be kell kapcsolni. Ha ennek valamilyen akadálya van, akkor azt a
tanár felé jelezni kell.
c. Az óra zavartalansága és az esetleges háttérzajok kiszűrése érdekében a
mikrofont kikapcsolva kell tartani, kivéve ha a tanár kérdez, vagy ha éppen hozzá
akar valaki szólni az órához.
d. Az iskolai házirenddel összhangban, az online órákon sem szabad enni,
mászkálni, az órába indokolatlanul beleszólni, vagy bármilyen módon zavarni.
f. Ha valamilyen okból nem tud valaki megjelenni az online órán, akkor ezt előre
jelezni kell. Ha nem várt helyzet áll elő, akkor - lehetőleg még aznap - utólag kell
írni a tanárnak egy jelzést.
5. A tanárok elsősorban tanítási időben állnak rendelkezésre. A diákok és szülők
kérdéseire, üzeneteire ebben az intervallumban tudnak válaszolni.

6. Kérjük az internetes etikett betartását és azt, hogy mindenki kulturáltan
kommunikáljon tanáraival és diáktársaival.
7. A tanuló távoktatásban való akadályoztatását (súlyos betegség stb.) a tanuló
szülője/gondviselője az intézmény (osztályfőnök) felé e-mailben jelezni köteles.

A Digitális oktatással összefüggő személyiségi jogok, adatvédelmi előírások
8. Mindenkinek tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola
többi dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és
magánélethez való jogát.
9. Az érintett engedélye és hozzájárulása nélkül senki nem készíthet, továbbíthat,
ill. hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, ezeket az iskolai digitális
felületre sem töltheti fel. A diák által készített anyagokat csak a szaktanár
láthatja.
10. Az online tanórák hang-és képanyagának rögzítése az érintettek engedélye
nélkül tilos, beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését
vagy bármilyen már formában való elmentését.
11. A feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül elhangzottak az iskola
szellemi termékét képezik. Ezek további felhasználása kizárólag az érintett
felek írásos engedélyével történhet.
Záró rendelkezések:

12. A Digitális Házirend a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Házirendjének
a kiegészítése, amely digitális oktatás elrendelése esetén lép hatályba.
13. A Digitális Házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló
tanulóra, pedagógusra a digitális munkarend időtartamára.

14. Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő
tevékenységekre
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