Netikett - közösségi
Canvasban

szabályok,

irányelvek

a

Amennyiben a hallgatókat interakcióra ösztönözzük, fontos, hogy tisztázzuk azokat az
irányelveket, amelyek mentén az online térben folyó kurzusunkat működtetni kívánjuk. Kerüljük
el a tájékoztatás hiányából fakadó esetleges sértő megjegyzéseket, az ellentmondásokat,
feszültséget keltő dilemmákat!
Tipp!
Saját Canvas-szabályok kialakítása
Alakítsuk ki saját közösségi szabályainkat, irányelveinket az online kurzus tervezésekor! Ezt
tegyük közzé a hallgatók számára is és kérjük őket ezek betartására!
Saját felületünk közösségi szabályainak kialakításához mintaként, jó alapként szolgálhat az ELTE
által készített MOOC-hoz (Massive Online Open Course - nyílt kurzus) készített szabályrendszer.
ELTE „Nyílt kurzusok tervezése” MOOC közösségi irányelvek3
A közösségi irányelveknek az a szerepe, hogy útmutatást adjon abban, hogy a kurzus
résztvevői (hallgatók és oktatók) milyen elvekhez kell, hogy tartsák magukat. A közösségi
irányelveket érdemes lefektetni a kurzus elején, és azt a tutoroknak be is kell tartatniuk. Azon
felhasználókat, akik nem tartják be a szabályokat figyelmeztetni kell, súlyos esetben akár ki is
lehet őket zárni a kurzusról, mivel tevékenységükkel sok más, egyébként motivált felhasználót
elriaszthatnak.
Az interneten számos közösségi irányelvet találunk, ezek többsége nagyon hosszú, és
hemzseg a jogi szakkifejezésektől, ezért a felhasználók többsége ezeket el sem olvassa. Ezek
helyett próbáljunk rövid, érthető tanácsokat megfogalmazni. Ehhez adunk ötleteket a
következőkben:
● Ne tégy semmi törvénytelent! Ne tégy semmi olyat, amit nem szeretnél, ha veled
tennének!
● Ne gyűlölködj!
● Ne zaklass másokat!
● Légy tekintettel mások magánéletére, ne ossz meg személyes adatokat az érintett
személyes hozzájárulása nélkül!
● Vállald a véleményed, ne készíts más személyazonosságot, kamu profilt!
● Ne spammelj, ne ossz meg kártékony, rosszindulatú tartalmakat!
● Tartsd tiszteletben a szellemi tulajdonjogokat. Amikor más által készített képet vagy
szöveget publikálsz, mindig jelöld, hogy hivatkozz a forrásra!
● Ha problémád akadt egy tanulótársaddal, kérj megoldást a kurzus oktatóitól. Ne
publikálj ezzel kapcsolatban személyeskedő tartalmat!
● A saját tartalmaidnál kialakuló vitákért felelős vagy. Feltételezd a jóhiszeműséget, de ha
egy hozzászólás sértő, figyelmeztesd az illetőt.
ELTE „Nyílt kurzusok tervezése” metamooc. Forrás: https://mooc.elte.hu/courses/451/pages/modszertanikerdesek-mitol-lesz-a-tananyagunk-mooc-kompatibilis?module_item_id=14108 Utolsó letöltés ideje: 2020. március 15.
3

70

