Kodeks obnašanja dijakov v programu mobilnosti
KEPASS želi mladim dijakom omogočiti izboljšanje njihovih veščin in kompetenc, izkušnjo novih
metod poučevanja, srečevanja novih ljudi, odkrivanja novih kultur ter doživetja pomembnih in
dragocenih življenjskih izkušenj. Odraščati kot dijak in oseba/človek je en od ciljev programa
mobilnosti, to pa zahteva tudi spoštovanje niza pravil. Dijaki, ki so pripravljeni sodelovati v
KEPASS-ovem programu mobilnosti, se zavežejo, da si bodo prizadevali za zdrav in varen
življenjski stil, neškodljiv za druge in zase. Za dijake so odgovorne šole, učitelji in mentorji ter
družine, pri katerih bivajo, zato morajo dijaki spoštovati njihova navodila in pravila.

Jasna so pričakovanja glede:


prisotnosti (dijaki morajo biti prisotni pri vseh urah pouka, spodbuja se jih k udeležbi pri
izvenšolskih dejavnostih),



upoštevanja pravil in navodil (gostiteljske države, gostiteljskih šol, družin oz. bivališč,
učiteljev in mentorjev).

Nedopustne so naslednje oblike obnašanja:


uporaba nedovoljenih drog,



kajenje,



uživanje alkohola,



spolna aktivnost,



šikaniranje, ustrahovanje ali nadlegovanje,



napadanje,



kraja ali “sposojanje brez dovoljenja”.

Droge
Uporaba drog, razen zdravniško predpisanih in/ali pridobljenih v lekarni v terapevtske namene, je
strogo prepovedana.
Kajenje
Kajenje ni dovoljeno. Kandidati, ki so v času prijave v program kadilci, se morajo ob prijavi v
program zavezati, da bodo kajenje opustili pred prihodom na gostujočo šolo, saj je to pogoj za
sodelovanje v aktivnostih.
Alkohol
Dijakom je uživanje alkohola strogo prepovedano.
Spolna aktivnost
Spolna aktivnost ni dovoljena.

Šikaniranje, ustrahovanje ali nadlegovanje
Vsakršno nasilno ali nesocialno vedenje je treba nemudoma prijaviti učitelju ali mentorju.
Nasilje
Različna mnenja oziroma drugačno razmišljanje pomeni obogatitev medosebnih odnosov, je
dodana vrednost, ne pa razlog za prepir oz. nasilje. Konflikte in nesporazume je potrebno reševati
mirno in strpno.
Kraja ali “sposojanje brez dovoljenja”
Pred uporabo ali sposojanjem šolskih gradiv ali česarkoli iz bivališč, od gostiteljskih družin itd. je
treba prositi za dovoljenje. Kraja je nesprejemljiva, saj je izraz nespoštovanja do lastnine drugih.

Zahteva se:
Poštenost
Od dijakov se zahteva spoštovanje, ne pa uničevanje lastnine šol, opreme ali materialov; vljudno
se morajo obnašati do gostiteljske družine, spoštovati njihova pravila in navade ter sodelovati pri
ohranjanju urejenosti in čistosti njihovih domov.
Trajnost
Od dijakov se pričakuje odgovornost pri uporabi virov: preudarno morajo porabljati vodo, elektriko,
papir, hrano itn.; pričakuje se, da bodo reciklirali in vire, v primerih, ko je to možno, ponovno
uporabljali.
Odkritost, zaupanje in spoštovanje
Od dijakov se pričakuje, da si bodo prizadevali delovati konstruktivno, da bodo prilagodljivi, odkriti
in spoštljivi do drugih ljudi, kultur in družbenih okolij. Obnašati se morajo primerno in razumeti, da v
tuji državi predstavljajo svojo državo in šolo.
Varnost in previdnost
Dijaki se morajo obnašati odgovorno, izogibati se morajo kakršnim koli tveganjem. Izven časa
pouka oz. kadar niso pod neposrednim nadzorom šole, morajo mentorja oz. družino gostiteljico
obvestiti o tem, kje so oz. kam so namenjeni. Spoštovati morajo krajevna pravila in etični kodeks
obnašanja. Ne smejo sprejemati nikakršne iniciative, ki bi pomenila nevarnost; če so se pojavili
kakšni problemi, težave ali neprijetne situacije, morajo to sporočiti mentorjem oz. učiteljem. V času,
ko so vključeni v program, dijaki ne smejo potovati sami ali zapustiti sosesko brez dovoljenja ali
spremstva odraslih. Zvečer morajo biti doma ob uri, ob kateri so dogovorjeni.
Stiki z vrstniki
Glede na to, da je eden od ciljev programa KEPASS dijakom nuditi priložnosti za srečevanje novih
ljudi, morajo le-ti ohranjati pozitiven odnos do svojih vrstnikov, se z njimi družiti in jim omogočiti, da
odkrivajo njihovo lastno kulturo. Dijake je potrebno spodbujati, da čim več časa preživijo z vrstniki v
lokalnem okolju ter jih vključujejo v svoje dejavnosti in pobude.

