
 

 

SPLETNI BONTON VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

 

Vir: https://prezi.com/p/bwknjp2jibyw/spletni-bonton/ 

 

 

SPLOŠNO 

 

 

Tudi na spletu, tako kot na vseh področjih našega življenja in delovanja, 

veljajo pravila lepega vedenja, ki jim rečemo spletna/mobilna etika oz. 

bonton. To so pravila obnašanja na spletu. Spletna etika pomeni vzorno 

in odgovorno vedenje na internetu in tak odnos do drugih ljudi, kot ga 

želiš zase.  

V orodju za skupinsko komunikacijo Microsoft Teams so učenci dolžni (kot 

v šoli) spoštovati in upoštevati dogovorjena pravila.  

 

 

 

https://prezi.com/p/bwknjp2jibyw/spletni-bonton/


 

PRAVILA OBNAŠANJA IN KOMUNICIRANJA NA SPLETNIH VIDEO 

KONFERENCAH 

 

1. Pri komuniciranju preko spleta (Microsoft Teams) upoštevaj bonton, 

bodi strpen in prijazen. Obnašaj se tako, kot želiš, da se drugi do tebe.  

 

2. Na spletu ravnaj enako kot v resničnem življenju. Česar ne bi rekel v 

živo, ne natipkaj on-line. Vedi, da nikoli nisi anonimen (tudi, če misliš, 

da si). Za seboj vedno puščaš elektronsko sled.  

 

3. Vedno spoštujem mnenje drugih. V času on-line učenja in ocenjevanja 

sem strpen do napak drugih. Smo prijazni in se kulturno obnašamo. 

 

4. Ko je pouk v živo, svoje znanje delim z drugimi, na sošolce delujem 

spodbudno in jim vedno pomagam, če lahko.  

 

5. Zvonjenje telefona in /ali pogovarjanje med poukom ali ustnim 

ocenjevanjem (v živo brez dovoljenja učitelja) je nedopustno. V kolikor 

v videokonferenco ne vstopaš preko mobilnega telefona, le tega utišaj.  

 

6. Vsakršno fotografiranje in snemanje sošolcev ali učiteljev spada med 

težje kršitve, je strogo prepovedano in bo sankcionirano v skladu z 

zakonom. 

 

 

 
 

1. Pri pošiljanju e-pošte (maila), moram na začetku vedno pozdraviti ter 

napisati kdo sem (iz naslova pošte ni vedno razpoznavno). Na koncu 

sporočilo smiselno zaključim in se podpišem (Lep pozdrav + IME IN 

PRIIMEK in ne »lp«). 

 

2. Preverim, ali sem naredil kakšne slovnične napake in hkrati pazim na 

pravilno izražanje, saj pišem učitelju in ne prijatelju, zato ne uporabljam 

slenga in različnih okrajšav, kot to delam preko družbenih omrežij. 

 

V primeru kršenja pravil boste učenci odstranjeni iz 

videokonference. 

V primeru večkratnega kršenja pravil se lahko poda tudi 

vzgojni opomin. 

PRAVILA OBNAŠANJA IN KOMUNICIRANJA PREKO EPOŠTE 



 

 

BONTON NA 

VIDEOKONFERENCI 

1. PRIJAVIŠ SE 
PRAVOČASNO –  

 5-10 MIN PREJ 

2. ČAS ZA KLEPET 

 PRED ZAČETKOM 

 KO ODOBRI UČITELJ 

 NIKAKOR NE, KO 
UČITELJ GOVORI 

 

3. POSLUŠAŠ 

UČITELJICO, DA POVE 

OSNOVNA NAVODILA 

5. VSI IZKOPITE 

MIKROFONE, V 

POGOVOR SE 

VKLJUČIŠ, KO TE 

UČITELJICA POVABI 

4. KAKRŠNOKOLI 

SNEMANJE V ČASU 

VIDEO KONFERENCE 

JE ZA UČENCE 

PREPOVEDANO 


