
 

Zasady zachowania podczas lekcji online 

 

1. Lekcja jest czasem przeznaczonym na naukę i rozpoczyna się od momentu 

zalogowania się na grupę przedmiotową. Bądź zawsze na lekcji  

o wyznaczonej godzinie.  

 

2. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz uczestniczyć w lekcjach, poinformuj o tym 

nauczyciela. 

 

3. Odpowiednio wcześniej przygotuj się do zajęć: podręcznik, ćwiczenia, zeszyt. 

Zadbaj o swój wygląd i otoczenie. Uprzątnij miejsce pracy.  

 

4. Podczas lekcji pracuj w miejscu, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał. 

Wyłącz także wszelkie komunikatory na swoim komputerze, telefonie.  

 

5. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Osoba prowadząca wyznacza mówcę. 

Jeśli chcesz coś zakomunikować zasygnalizuj to prowadzącemu poprzez 

podniesienie ręki, bądź na chacie. 

 

6. Mówimy do siebie w sposób kulturalny. Unikamy podnoszenia  głosu podczas 

odpowiedzi. Nie używamy CLAPS LOCK podczas rozmów na chacie. Dbamy 

o to, aby lekcje przebiegały w należytym szacunku.  

 

7. Nagrywanie, fotografowanie i upublicznianie lekcji (wizerunku) jest 

naruszeniem prawa. Złamanie tej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem  

z lekcji, ale także konsekwencjami prawnymi (Statut Szkoły). 

 

8. Jeśli coś Cię zaniepokoiło, zauważyłeś coś, czego nie powinno być na 

ekranie. Reaguj i informuj o tym nauczyciela.  

 

9. Zajęcia online wymagają od wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas 

 i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach.  

 

10. Pamiętaj, że lekcje online to czas dla Ciebie, wykorzystaj go najlepiej jak 

potrafisz. Jeśli nie masz pilnej potrzeby nie odchodź w trakcie zajęć od 

komputera/tabletu, nie jedz itp.  

 

 



 
Jak polepszyć jakość rozmów przez komunikator Skype? 

 
 Kamerkę włączamy cyklicznie - po kilka osób sprawdzając jakość 

połączenia. 

 Mikrofon włącza tylko nauczyciel i na jego polecenie osoba, bądź grupa 

osób(np. prosi, by ktoś coś przeczytał, odpowiedział na pytanie itp.).Pozwoli 

to uniknąć słuchania przez wszystkich uczestników różnych odgłosów 

 z domu, zza okna itp. 

 Jeśli posiadasz słuchawki, możesz ich użyć, będziesz wyraźniej słyszał 

 Należy wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze, które 

mogą negatywnie wpłynąć na działanie komunikatora Skype (wszelkie gry, 

Facebook, przeglądarka internetowa, program do słuchania muzyki itp.) 

 Jeśli pracujemy na laptopie, a bateria nie jest w pełni naładowana, warto 

podłączyć go do zasilania. 

 Jeśli słyszymy echo swojego głosu oznacza to, że ktoś z uczestników 

powinien przyciszyć dźwięk odtwarzania. 

 

POWODZENIA ! 

 

  

 


