7. AÐALFUNDUR FÉLAGS GRUNNSKÓLAKENNARA
17.-18. maí 2018

SAMÞYKKT UM ORÐRÆÐU Á NETMIÐLUM

„Snjókornið finnur ekki fyrir ábyrgð á snjóflóðinu“ (Jon Ronson)
Aðalfundur FG haldinn 17. - 18. maí 2018 beinir því til stjórnar FG að vinna að því á allan máta
að kennarar hafi hugfastar siðareglur sínar og fari eftir þeim í samskiptum sínum á netmiðlum
sem og annars staðar. Hér er einkum átt við 11. og 12. grein siðareglna KÍ.

GREINARGERÐ:
Samtal, umræður, ábendingar og það að rýna til gagns er eitthvað sem við kennum nemendum
okkar. Það skiptir ekki síst máli að hafa það í huga þegar unnið er að sameiginlegum markmiðum. Undanfarin ár hefur orðræða sumra félagsmanna á netmiðlum breyst verulega. Hart er
gengið fram og er umfjöllunarefnið oftar en ekki einstaklingurinn í stað málefnisins. Í krafti
óánægju telur hópur félagsmanna sig hafa rétt á þessari nálgun. Komi ábendingar um að
orðræðan sé ekki við hæfi eru viðbrögðin gjarnan þau að spjótum er beint að viðkomandi, hann
úthrópaður og bent á að hann hafi rangt fyrir sér. Allir hafa rétt á sinni skoðun, en ætíð skal hafa í
huga að öllum orðum fylgir ábyrgð.

1

7. AÐALFUNDUR FÉLAGS GRUNNSKÓLAKENNARA
17.-18. maí 2018

SIÐAREGLUR KENNARA
Kennari:
1.

Menntar nemendur.

2.

Eflir með nemendum gagnrýna hugsun, virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum,
umhverfi og menningu.

3.

Sýnir nemendum virðingu, áhuga og umhyggju.

4.

Skapar góðan starfsanda og hvetjandi námsumhverfi.

5.

Hefur jafnrétti að leiðarljósi.

6.

Vinnur gegn fordómum, einelti og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir.

7.

Kemur vel fram við nemendur og forráðamenn og virðir rétt þeirra.

8.

Gætir trúnaðar við nemendur og forráðamenn og þagmælsku um einkamál þeirra sem
hann fær vitneskju um í starfi sínu.

9.

Viðheldur starfshæfni sinni og eykur hana.

10.

Vinnur með samstarfsfólki á faglegan hátt.

11.

Sýnir öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu.

12.

Gætir heiðurs og hagsmuna stéttar sinnar.

Siðareglur KÍ.
Siðareglur KÍ á pdf formi.
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1.

Komum fram á netinu og samfélagsmiðlum eins og við gerum í vinnunni og
opinberlega. Verum góðar fyrirmyndir.

2.

Tjáum okkur af sanngirni og virðingu um vinnuna á netinu og samfélagsmiðlum.
Tölum á jákvæðan og uppbyggilegan hátt um skólann, samstarfsfólk, nemendur,
foreldra/forráðamenn og aðra.

3.

Gætum trúnaðar við nemendur og aðstandendur þeirra á samfélagsmiðlum. Þetta á
meðal annars við um félagslegar og efnahagslegar aðstæður, skoðanir, fatlanir,
trúarbrögð, kynhneigð, líðan og heilsufar.

4.

Gætum persónuverndar nemenda okkar og samstarfsfólks. Birtum ekki myndir úr
skólastarfi á samfélagsmiðlum eða vitnum í orð nemenda eða samstarfsfólks án
samþykkis hlutaðeigandi.

5.

Ræðum notkun samfélagsmiðla við nemendur og foreldra/forráðamenn. Segjum þeim
frá þeim viðmiðum sem við styðjumst við.

6.

Gætum þess að mismuna hvorki nemendum né foreldrum/forráðamönnum þeirra.

7.

Hvetjum til þess að í skólanum séu viðmið um notkun tölva, snjalltækja, tölvupósts
og samfélagsmiðla, bæði fyrir starfsfólk og nemendur.

8.

Gætum að mörkum einkalífs og vinnu á netinu og í samfélagsmiðlum. Stofnum hópa
fyrir samskipti við nemendur og foreldra/forráðamenn á samfélagsmiðlum. Gætum
þess einnig að koma fram sem einstaklingur en ekki fulltrúi vinnustaðarins/skólans
þegar við tjáum okkar persónulegu skoðanir á netinu.

9.

Sendum ekki persónulegan tölvupóst úr vinnunetfangi. Almennt séð er slíkur póstur
sendur í nafni vinnustaðarins okkar.

10.

Munum að það sem einu sinni er farið á netið er erfitt eða ómögulegt að taka til baka.
Ef við höfum miklar skoðanir á frétt eða innleggi á samskiptamiðli getur verið gott að
hvíla málið aðeins áður en við bregðumst við. Ef og þegar við ákveðum að bregðast
við gerum það á uppbyggilegan og málefnalegan hátt.

Netsiðareglur KÍ á pdf formi.
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