
Etikai kódex online (Zoom) konferenciához 
DIÁKOKNAK 

1. Lehetőséged szerint vegyél részt a Zoom órán. Ha nem tudsz részt venni rajta, jelezd a 

tanárodnak (előre vagy utólag)! 

2. Légy pontos! A technikai türelmi idő a megérkezésedre 5 perc. Végig vegyél részt az 

órán! A technikai problémádat jelezd!  

3. Az óra aktív részvételt vár el tőled, nem csupán passzív szemlélődést. 

4. Légy felöltözve, légy illően felkészült a ”testi-szellemi” találkozásra, ne egyél, 

igyál…! Asztalnál ülve, felszereléseddel érkezz! 

5. Ne használj háttereket, mert elvonja más figyelmét!  

6. Használd a kamerádat, mikrofonodat! 

7. Nyugodt környezetben légy, próbálj csendes helyre vonulni, ahol jó a wifi! 

8. Konferencia közben némítsd le a mikrofonodat! Ha szólni kívánsz, jelezd a kéz 

ikonnal, hogy ne vágjatok egymás szavába! Várd a tanárod felszólítását! 

9. Amennyiben viselkedésed eltér a leírtaktól, úgy tudomásul veszed, hogy a tanár 

kizárhat az órán való további részvételből. 

10. Más fényképével való visszaélést és az online zaklatást (más megsértését pl. a chaten) 

a törvény bünteti!  

 

TANÁROKNAK 

1) Egy Zoom óra inkább konzultáció; személyes gyakorlásra, támogatásra ad lehetőséget. 

2) Az ID késni is tud pár percet! A technika ördöge közbe tud szólni. Jó, ha időben 

küldöd (5 perccel kezdés előtt!) 

3) Szerencsésebb fix időpontot megadni a héten a tanulóknak, a tanulási ciklusban pedig 

fontos rögzíteni! 

4) Csak a saját órarendi órád időpontjában szervezz Zoom órát! 

5) Egy konferencia hossza: max 40 perc. 

E-mail-kommunkiáció udvariassági alapszabályai 
 

1) Illik 24 órán belül válaszolni minden olyan személyes e-mailre, amit bármelyik 

tanárodtól személyesen kapsz. (Pl. Köszönöm, megkaptam/ el fogom olvasni/ fogok 

válaszolni/ köszönöm a tájékoztatást.) 

2) Illik a csatolt dokumentumhoz rövid kísérő levelet írni.  

3) A levélben illik köszönni. Laudetur Iesus Christus!; a végén lehet rövidíteni: LIC, 

utána az aláírást illeszteni.  

4) A „Tárgy” részt töltsétek ki és a neveteket is írjátok be!  

5) A megfogalmazásokban alkalmazandók a kérem és köszönöm szavak . 

6) A beadott és kiértékelt feladataitokban nézzétek meg a megjegyzéseket is!  

7) Mielőtt tanárodnak írnál kérdést a feladatokkal kapcsolatban, alaposan olvasd el a 

feladatot! 



 

 


